
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 2019 
 

privind: aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală 
Galaţi în vederea organizării Concursului de pictură „Valsul Dunării în Culori”, Galaţi, 
1-5 iunie 2019 

Iniţiator: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5845 / 27.05.2019  

 

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 solicitarea Muzeului de Artă Vizuală nr. 5845 din 22.05.2019; 
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. (5), lit. a), pct. 4 şi alin. (6) lit. a) 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 Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă 
Vizuală Galaţi, în vederea organizării Concursului de Pictură „Valsul Dunării în Culori”, Galați, 
1-5 iunie 2019. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat 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 parteneriat. 

Art.2.  Se aprobă alocarea sumei de maxim 10.000 lei în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor ce revin Judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, conform Acordului de 
parteneriat.  

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Artă Vizuală Galaţi. 
Art.4. Direcţia Economie şi Finanţe, Direcţia de Dezvoltare Regională şi Direcţia 

Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde 
de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 

Carmen Coca/                                                                                                                                     D.ex. Camelia Epure 
1 ex./23.05.2019 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 
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ACORD DE PARTENERIAT  

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 
MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Tecuci, nr. 

3, bl. V3, parter, cod fiscal  3126764 reprezentat prin Dan Basarab Nanu, Manager 
 

 Art.2. Obiectul acordului  
Prezentul acord are ca scop organizarea Concursului de Pictură „Valsul Dunării în 

Culori”, Galaţi, 1-5 iunie 2019. 
 

Art.3. Obligaţiile părţilor  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI    

- Asigurarea premiilor pentru o parte dintre câştigătorii celor trei secţiuni de concurs, premii 
ce constau în materiale de pictură în valoare de maxim 10.000 lei. 

- Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi care va face parte din juriul 
concursului.  

 

MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI 

- Organizarea întregului eveniment Concursul de Pictură „Valsul Dunării în Culori”. 

- Stabilirea regulamentului de concurs şi transmiterea acestuia spre informare Consiliului 
Judeţean Galaţi. 

- Punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi a tuturor informaţiilor de specialitate în 
vederea achiziţionării materialelor de pictură ce vor fi oferite ca premii.  

- Punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi a unei părţi dintre lucrările premiate la 
Concursul de Pictură „Valsul Dunării în Culori”, lucrări care vor intra în patrimoniul 
Consiliului Judeţean Galaţi. 

-  

Art. 4. Durata acordului de parteneriat:  
Prezentul acord de cooperare este valabil pe întreaga perioada a desfășurării Concursului 
de Pictură „Valsul Dunării în Culori”.  
 
Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ........................, în 2 exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte.  
 
  

 

 

 

 

                       

     

JUDEŢUL GALAŢI  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI  
 
 

Preşedinte, 
Costel FOTEA  

 

MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ 
GALAŢI  

 
 

Manager, 
Dan Basarab NANU 

 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 5845/27.05.2019  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în 
vederea organizării Concursului de Pictură “Valsul Dunării în Culori”, Galaţi, 1-5 iunie 

2019 
 
 

Galațiul va găzdui în perioada 1-5 iunie 2019 prima ediţie a Concursului de Pictură „Valsul 
Dunării în Culori”, manifestare artistică care se va desfăşura pe Faleza Dunării de la 
Debarcader Bac până la Palatul Navigaţiei şi care se va adresa tuturor artiştilor care doresc 
să picteze în aer liber în faţa publicului. 
 
Concursul va fi împărţit în trei categorii: pictori profesionişti,  studenţi şi elevi clasele IX-XII.  
 
Pentru această acţiune, participanţii vor folosi materiale proprii (pânză pe şasiu, dimensiunea 
maximă 80 cm, latură mare, culori, pensule).  
 
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 5 zile, după următorul program: 
 
Sâmbătă, 1 iunie 2019, începând cu ora 9.00 artiştii participanţi pictează după natură pe 
Faleza Dunării. 
Duminică, 2 iunie 2019, finalizarea lucrărilor în ateliere proprii. 
Luni, 3 iunie 2019, predarea lucrărilor neînrămate la sediul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi. 
Marţi, 4 iunie 2019, jurizarea lucrărilor. 
Miercuri, 5 iunie 2019, vernisajul lucrărilor nominalizate de juriu şi festivitatea de premiere. 
 
Prin adresa nr. 5845/22.05.2019, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi a solicitat Consiliului 
Județean Galați sprijinul în vederea organizării Concursului de Pictură „Valsul Dunării în 
Culori” Galați, 1-5 iunie 2019.  
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestei cooperări este stabilită prin Acordul 
de Parteneriat anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la: 
- Asigurarea premiilor pentru o parte dintre câştigătorii celor trei secţiuni de concurs, premii 

ce constau în materiale de pictură în valoare de maxim 10.000 lei. 
- Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi care va face parte din juriul 

concursului.  
 

Pentru organizarea și desfășurarea acestor activități în bune condiții propunem alocarea 
sumei de 10.000 lei. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean Galaţi, precum și importanţa promovării şi 
valorificării culturii şi artei gălăţene, 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 Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă 
Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului de Pictură “Valsul Dunării în Culori”, în 
forma prezentată. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel Fotea 
 

 
Carmen Coca/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./ 23.05.2019                                                                                                                    .  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                         Nr. 5845/27.05.2019 

Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în 
vederea organizării Concursului de Pictură “Valsul Dunării în Culori”, Galaţi, 1-5 iunie 

2019 
 
 

 
Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea cooperării între 
Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului 
de Pictură “Valsul Dunării în Culori”, Galaţi, 1-5 iunie 2019. 
 
Galațiul va găzdui în perioada 1-5 iunie 2019 prima ediţie a Concursului de Pictură „Valsul 
Dunării în Culori”, manifestare artistică care se va desfăşura pe Faleza Dunării de la 
Debarcader Bac până la Palatul Navigaţiei şi care se va adresa tuturor artiştilor care doresc 
să picteze în aer liber în faţa publicului. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestei cooperări este stabilită prin Acordul 
de parteneriat anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la: 
- Asigurarea premiilor pentru o parte dintre câştigătorii celor trei secţiuni de concurs, premii 

ce constau în materiale de pictură în valoare de maxim 10.000 lei. 
- Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi care va face parte din juriul 

concursului.  
 
Pentru organizarea și desfășurarea acestor activități în bune condiții va fi alocată suma de 
maxim 10.000 lei. 
 
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 
4 şi alin. (6) lit. a) 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./ 23.05.2019                                                                                                                           


