
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 2019 
 

privind: aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Galați şi Universitatea 
”Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a Congresului 
Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5872 /27.05.2019  

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Universității ”Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 

5872/23.05.2019; 
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 ale Consiliului Judeţean Galaţi şi am Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5), lit. a), pct. 1 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 dintre Consiliul Județean Galați şi Universitatea 
”Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a Congresului Internaţional de 
Matematică, ediţia a IX-a. 

(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 42.000 lei, necesară organizării, la Galați, a 
Congresului Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a, Galaţi.  

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. 
(2) Direcția de Economie și Finanţe, Direcția de Dezvoltare Regională 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. ______/______ 

Art.1. PĂRȚILE ACORDULUI 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, jud. 

Galaţi,  tel. 0236 – 30.25.20, fax 0236 - 46.07.03, cod fiscal 3127476, reprezentată prin dl. 

Costel Fotea – Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de partener eveniment, 

pe de o parte, 

şi 

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI,  cu sediul în  municipiul 

Galaţi, Str. Domnească, nr. 47, jud. Galaţi, tel. 0336130108, fax 0236461353, cod fiscal 

3127522, reprezentată prin Rector, prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN, în calitate de 

organizator eveniment, pe de altă parte.  

Art.2. OBIECTUL ACORDULUI 

Prezentul Acord de parteneriat vizează cooperarea dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi în vederea organizării evenimentului Congresul 

Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a, Galaţi, care va avea loc în perioada 28 iunie – 3 

iulie 2019.  

Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat constă în: 

- organizarea unui dineu oficial în data de 30 iunie 2019 pentru participanţii şi invitaţii oficiali 

ai Congresului Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a, Galaţi. 

Contribuția Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galați în cadrul acestui parteneriat 

constă în: 

- organizarea întregului eveniment Congresul Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a, 

Galaţi în perioada 28 iunie - 3 iulie 2019;  

- punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi a tuturor informaţiilor necesare pentru 

organizarea dineului oficial. 

Art.3. DURATA ACORDULUI 

Prezentul acord este încheiat pentru perioada de desfăşurare a evenimentului. 

Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de 2 exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 
 

PREŞEDINTE, 
COSTEL FOTEA 

 
 
 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”  
DIN GALAŢI 

 
RECTOR, 

IULIAN GABRIEL BÎRSAN 
 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 58721/27.05.2019  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Galați şi 

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a 
Congresului Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a 

 
 

 

Galațiul va găzdui cea de-a IX-a ediție a Congresului Internațional de Matematică, eveniment 
de mare amploare, organizat de Secția de Științe Matematice a Academiei  Române, 
Societatea de Științe  Matematice din România, Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al  
Academiei Române, Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității din 
București și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 

Evenimentul continuă tradiția organizării, o dată la patru ani, a congreselor matematicienilor 
români, fiind deschisă, totodată, participării internaționale.  

Edițiile precedente au avut loc la Cluj (1929), Turnu Severin (1932), Pitești (2003), București 
(2007, 1956 și 1945), Brașov (2011) și Iași (2015).  
 
La ediţia din acest an sunt așteptați la Galați aproximativ 300 de matematicieni din Europa, 
Statele Unite ale Americii, China și Coreea de Sud. 
 
Lucrările  congresului vor fi structurate pe opt secțiuni, după cum urmează: 
          1. Algebra și teoria numerelor 
          2. Geometria și topologia algebrică, complexă și diferențială 
          3. Analiză reală și complexă, teorie potențială 
          4. Ecuații diferențiale obișnuite și parțiale, sisteme diferențiale controlate 
          5. Analiza funcțională, teoria operatorului și algebrele operatorului, fizica matematică 
          6. Probabilitatea, analiza stocastică și statisticile matematice 
          7. Mecanică, Astronomie, Analiză numerică și Modele matematice în științe 
          8. Informatică teoretică, cercetare de cercetare și optimizare 
 
Prin adresa nr. 5872/23.05.2019, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi a solicitat 
Consiliului Județean Galați sprijinul în vederea organizării la Galați, în perioada 28 iunie – 3 
iulie 2019, a Congresului Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a.  
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestei cooperări este stabilită prin Acordul 
de Parteneriat anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la: 
- organizarea unui dineu oficial în data de 30 iunie 2019 pentru participanţii la Congresul 
Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a, Galaţi. 

 
Pentru organizarea și desfășurarea acestor activități în bune condiții propunem alocarea 
sumei de maxim 42.000 lei. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean, precum și buna colaborare anterioară cu 
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, 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 dintre Consiliul Județean Galați şi Universitatea 
”Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a Congresului Internaţional de 
Matematică, ediţia a IX-a, 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. 5872/27.05.2019 

Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Galați şi 

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a 
Congresului Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a 

 
Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea cooperării dintre 
Consiliul Județean Galați şi Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, 
la Galați, a Congresului Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a. 

Galațiul va găzdui cea de-a IX-a ediție a Congresului Internațional de Matematică, eveniment 
de mare amploare, organizat de Secția de Științe Matematice a Academiei  Române, 
Societatea de Științe  Matematice din România, Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al  
Academiei Române, Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității din 
București și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 

Congresul Internaţional de Matematică se desfăşoară în România o dată la patru ani şi este 
deschis participării internaţionale. 
 
La ediţia din acest an sunt așteptați la Galați aproximativ 300 de matematicieni din Europa, 
Statele Unite ale Americii, China și Coreea de Sud. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestei cooperări este stabilită prin Acordul 
de Parteneriat anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la: 
- organizarea unui dineu oficial în data de 30 iunie 2019 pentru participanţii la Congresul 
Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a, Galaţi. 
 
Pentru organizarea și desfășurarea acestor activități în bune condiții va fi alocată suma de 
maxim 42.000 lei. 
 
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 91 alin. (5), lit. a), pct. 
1 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                                                                                                                           


