
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 2019 
 

privind: aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în vederea organizării, la 
Galaţi, a Evenimentului cultural artistic „Forza ZU”, ediţia a 9-a 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4705/19.04.2019  

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi 
europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, 
învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit. b), d) şi e), alin. (5), lit. a), pct. 4 şi alin. 
(6) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă cooperarea între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi  
Municipiul Galaţi prin Consiliului Local al Municipiului Galaţi, în vederea organizării, la Galați, 
a Evenimentului cultural artistic „Forza Zu”, ediţia a 9-a. 

(2) Se aprobă Acordul de cooperare prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele 
Consiliului Judeţean Galaţi, a Acordului de cooperare şi cu îndeplinirea tuturor procedurilor şi 
operaţiunilor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea ducerii la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 

Art.2.  Se aprobă alocarea sumei de maxim 500.000 lei în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor ce revin Judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, conform Acordului de 
cooperare.  

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al Municipiului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 

 

 
Carmen Coca/                                                                                                                                     D.ex. Camelia Epure 
1 ex./18.04.2019 

    

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 
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ACORD DE COOPERARE  

Nr.__________/__________2019  

  

Art.1. Părţile:  

  JUDEŢUL GALATI, prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI cu sediul în municipiul 

Galați, Strada Eroilor nr. 7, tel. 0236411099, cod fiscal 3127476, reprezentat  prin  dl. Costel 

Fotea, Preşedinte  

și 

MUNICIPIUL GALAȚI, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAŢI cu 

sediul în municipiul Galaţi, str. Domnească nr. 54, cod fiscal 3814810, cont curent 

RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galaţi, reprezentat prin 

dl. Ionut Florin Pucheanu, Primar  

 Art.2. Obiectul acordului  

Cooperarea Părţilor în vederea organizării, la Galaţi, a Evenimentului cultural artistic 

„Forza ZU”, ediția a 9-a.   

 Art.3. Obligaţiile părţilor  

JUDEŢUL GALATI – CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI    

Se obligă să achiziţioneze şi să asigure următoarele servicii şi/sau produse necesare 
pentru buna desfăşurare evenimentului: 

 efecte speciale scenă (single shot, conffeti metalice, jeturi CO2, maşini flăcări) şi 
program piromuzical (5 min); 

 generatoare; 

 combustibil generatorare; 

 echipă electricieni, cablare şi elemente conectică; 

 cazare artişti; 

 cazare staff producţie; 

 videoanimaţii, versuri karaoke (V3); 

 pază; 

 coordonator pază; 

 ambulanţă; 

 echipaj prim ajutor; 

 închiriere stingătoare; 

 cort backstage şi amenajare; 

 închiriere ecrane LED backstage şi VIP; 

 signalistică eveniment; 

 elemente birotică; 

 catering backstage şi VIP; 

 mese staff producţie; 

 manager producţie şi production runner; 

 production Hands – locali; 

 production site coordonatori x 2; 

 cheltuieli neprevăzute; 

 responsabil PSI în locaţie (pentru producţie); 
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 portavoce. 

 

MUNICIPIUL GALAŢI – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAŢI:  
Se obligă să achiziţioneze si să asigure următoarele servicii si/sau produse necesare 

pentru buna desfăşurare a evenimentului : 

 scenotehnica; deschidere scena minim 20 m + laterale ecrane - 8.3 m/laterala, 

înălţime aprox. 14 m, adâncime 16 m, ecrane laterale, plasa led sau ecrane integral 

fundal scena; 

 rider-ul tehnic conform specificațiilor necesare; 

  garduri de protecție de tip: heras, jandarmerie, mojo barriers; 

 toalete ecologice; 

 container punct comanda; 

 mobilier aferent container punct comanda; 

 tunuri de lumina;  

 transportul aferent tunurilor de lumina; 

 producția materialelor publicitare pentru decorarea scenei. 

    

Art. 4. Durata acordului de cooperare:  
Prezentul acord de cooperare este valabil pe întreaga perioada a organizării și desfășurării 
Evenimentului cultural artistic „Forza ZU”, ediția a 9-a, Galaţi.  
Art. 5. Comunicări:  
Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie 
transmisă în scris.  
Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.  
Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării.  
Art. 6. Litigii:  

Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau 
dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea acordului de cooperare. În cazul 
nesoluţionării divergenţelor, părţile se vor adresa instanţelor române competente.  
Art. 7. Clauza de forţă majoră:  
Nici una dintre părţile acordului nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de 
executarea, în mod necorespunzător (totală sau parţială), a oricărei obligaţii care îi revine pe 
baza prezentului acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei 
respective a fost cauzată de forţă majoră aşa cum este definită de lege.   
Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ........................, în 2 exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte.  
  

 

 

 

 

                       

     

MUNICIPIUL GALAŢI   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
 

Primar 
 
 

Direcția Financiar Contabilitate  
 
 

Control Financiar Preventiv 
 

    Serviciul Juridic și Legalitate, 

JUDEŢUL GALAŢI  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI  
 

Preşedinte  
 

Direcția Economie şi Finanţe  
Director Executiv 

 
 

Serviciul Contencios şi                   
probleme Juridice 

Şef serviciu 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 4705/19.04.2019  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul 
Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a 

Evenimentului cultural artistic „Forza ZU”, ediţia a 9-a 
 
 

Eveniment cultural artistic „Forza ZU” se află la a 9-a ediţie şi are ca scop promovarea 
operelor muzicale şi a artiştilor interpreţi români, aducând pe aceeași scena pe parcursul a 
aproximativ 6 ore de show live cei mai apreciați artiști romani ai momentului si cele mai 
populare hituri. 
 
Evenimentul cultural artistic Forza Zu a început cu un public de 10.000 de persoane în 
Braşov, iar cum atrage peste 100.000 de persoane indiferent de oraşul în care are loc.  
 
Evenimentul este de natură să aducă beneficii culturale semnificative pentru cetăţenii 
Judeţului şi Municipiului Galaţi şi să crească în mod substanţial atractivitatea turistică a 
acestuia. 
 
Programul artistic muzical din cadrul Evenimentului organizat la Galaţi va include aproximativ 
30 de artiști consacrați, printre care: Smiley, Feli, Alina Eremia, Elena Gheorghe, Ioana Ignat, 
Lora, Delia, Carla’s Dreams, The Motans, Irina Rimes, Mark Stam, Antonia, Karmen, Mira si 
Vescan. 
 
Prezentatori vor fi DJ-ii Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Razvan Popescu, Sebastian Filcea 
(Flick), Adrian Mihaila, Emilia Stefan si Cristina Vintiloiu (Tea Teodorescu).  
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat este stabilită prin Acordul 
de Cooperare anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la achiziţionarea şi asigurarea 
următoarele servicii şi/sau produse necesare pentru buna desfăşurare evenimentului: 

 efecte speciale scenă (single shot, conffeti metalice, jeturi CO2, maşini flăcări) şi 
program piromuzical (5 min); 

 generatoare; 

 combustibil generatorare; 

 echipă electricieni, cablare şi elemente conectică; 

 cazare artişti; 

 cazare staff producţie; 

 videoanimaţii, versuri karaoke (V3); 

 pază; 

 coordonator pază; 

 ambulanţă; 

 echipaj prim ajutor; 

 închiriere stingătoare; 

 cort backstage şi amenajare; 

 închiriere ecrane LED backstage şi VIP; 

 signalistică eveniment; 

 elemente birotică; 

 catering backstage şi VIP; 

 mese staff producţie; 

 manager producţie şi production runner; 



 production Hands – locali; 

 production site coordonatori x 2; 

 cheltuieli neprevăzute; 

 responsabil PSI în locaţie (pentru producţie); 

 portavoce. 

 
Pentru organizarea și desfășurarea acestor activități în bune condiții propunem alocarea 
sumei de maxim 500.000 lei. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean Galaţi privind dezvoltarea economico-socială 
a judeţului, a asigurării cadrului necesar pentru serviciile publice de interes judeţean în 
privinţa culturii, precum și anvergura şi importanţa evenimentului, atât pentru locuitorii din 
judeţul Galaţi, cât şi în vederea promovării turistice a acestuia, considerăm necesară 
implicarea Consiliului Județean Galați în organizarea evenimentului menționat. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză 
economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană și al Comisiei 
de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, 
activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement. 
 
Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind: aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a 
Evenimentului cultural artistic „Forza ZU”, ediţia a 9-a, în forma prezentată. 

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./ 18.04.2019                                                                                                                    .  
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Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul 
Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a 

Evenimentului cultural artistic „Forza ZU”, ediţia a 9-a 

 
 
Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea cooperării între 
Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al 
Municipiului Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Evenimentului cultural artistic „Forza 
ZU”, ediţia a 9-a. 
 
Evenimentul cultural artistic „Forza ZU” se află la a 9-a ediţie şi are ca scop promovarea 
operelor muzicale şi a artiştilor interpreţi români, aducând pe aceeași scena pe parcursul a 
aproximativ 6 ore de show live cei mai apreciați artiști romani ai momentului si cele mai 
populare hituri. 
 
Evenimentul cultural artistic „Forza ZU” a început cu un public de 10.000 de persoane în 
Braşov, iar cum atrage peste 100.000 de persoane indiferent de oraşul în care are loc.  
 
Evenimentul este de natură să aducă beneficii culturale semnificative pentru cetăţenii 
Judeţului şi Municipiului Galaţi şi să crească în mod substanţial atractivitatea turistică a 
acestuia. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat este stabilită prin Acordul 
de cooperare anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la achiziţionarea şi asigurarea 
următoarele servicii şi/sau produse necesare pentru buna desfăşurare evenimentului: 

 efecte speciale scenă (single shot, conffeti metalice, jeturi CO2, maşini flăcări) şi 
program piromuzical (5 min); 

 generatoare; 

 combustibil generatorare; 

 echipă electricieni, cablare şi elemente conectică; 

 cazare artişti; 

 cazare staff producţie; 

 videoanimaţii, versuri karaoke (V3); 

 pază; 

 coordonator pază; 

 ambulanţă; 

 echipaj prim ajutor; 

 închiriere stingătoare; 

 cort backstage şi amenajare; 

 închiriere ecrane LED backstage şi VIP; 

 signalistică eveniment; 

 elemente birotică; 

 catering backstage şi VIP; 

 mese staff producţie; 

 manager producţie şi production runner; 

 production Hands – locali; 

 production site coordonatori x 2; 



 

 cheltuieli neprevăzute; 

 responsabil PSI în locaţie (pentru producţie); 

 portavoce. 

 
Pentru organizarea și desfășurarea acestor activități în bune condiții va fi alocată suma de 
maxim 500.000 lei. 
 
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 91, alin (1), lit. b), d), 
e), alin. (5) lit. a), pct. 4 şi alin. (6) lit. a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54, lit. b din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
În aceste condiţii proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 
 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
 

Arhitect Şef, 
Dumitrescu Mărioara 

 
 

Şef serviciu, 
Mişurnov Andrei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                                  D Ex – Camelia Epure 
1 ex./ 18.04.2019                                                                                                                           


