
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 2019 
 

privind: aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în vederea organizării Concursului Naţional 
„Democraţie şi Toleranţă”, Galaţi, 30 iulie - 2 august 2019 

Iniţiator: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5990/21.06.2019  

 

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 Inspectoratului Şcolar Judeţean nr. 5990 din 27.05.2019; 
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. 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 între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Inspectoratul şcolar Judeţean Galaţi, în vederea organizării Concursului Naţional 
„Democraţie şi toleranţă”, Galați, 30 iulie - 2 august 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 13.000 lei în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor ce revin Judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, conform Acordului de 
parteneriat.  

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. 
Art.4. Direcţia Economie şi Finanţe şi Direcţia 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./20.06.2019 

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 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, str. 

Portului, nr. 55B, cod fiscal 3126373 reprezentat prin d-na. Mioara Enache, Inspector Şcolar 
General 

 
 Art.2. Obiectul acordului  

Prezentul acord are ca scop organizarea Concursului Naţional „Democraţie şi 
Toleranţă”, Galaţi, 30 iulie - 2 august 2019. 

 
Art.3. Obligaţiile părţilor  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI    

- Asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a Concursului 
Naţional „Democraţie şi Toleranţă”, Galaţi, 30 iulie - 2 august 2019 (materiale de lucru și 
de promovare, mese elevi, premii speciale etc.), conform datelor organizatorice ce vor fi 

stabilite de comun acord. 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI 

- Asigurarea, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a tuturor resurselor financiare, 
logistice şi umane necesare bunei organizări și desfășurări a Concursului Naţional 
„Democraţie şi Toleranţă”, Galaţi, 30 iulie - 2 august 2019. 

- Punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi a tuturor informaţiilor necesare pentru 
asigurarea obligaţiilor asumate de acesta (liste de participanţi, program de desfăşurare 
etc.).  

 
Art. 4. Durata acordului de parteneriat:  
Prezentul acord de cooperare este valabil pe întreaga perioada a desfășurării Concursului 
Naţional „Democraţie şi Toleranţă”, Galaţi, 30 iulie - 2 august 2019.  
 
Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ........................, în 2 exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte.  
 
  

 

 

 

 

                       

     

JUDEŢUL GALAŢI  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI  
 
 

Preşedinte, 
Costel FOTEA  

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN GALAŢI  

 
 

Inspector Şcolar General, 
Mioara ENACHE 

 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 5990/21.06.2019  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în vederea organizării Concursului Naţional 
„Democraţie şi Toleranţă”, Galaţi, 30 iulie - 2 august 2019 

 
Galațiul va găzdui în perioada 30 iulie - 2 august 2019 Concursul Naţional „Democraţie şi 
Toleranţă”, concurs cu valoare de olimpiadă inclus în Calendarul concursurilor naţionale 
şcolare finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale în anul 2019.  
 
La concurs va participa câte o echipă formată din 3 elevi (1 elev de clasa a IV-a şi 2 elevi din 
clasele V-VIII) din fiecare judeţ din România şi din fiecare sector din Bucureşti, echipe care 
au câştigat faza judeţeană a acestui concurs prin realizarea unui proiect cu tema Comunism 
vs. Democraţie, care va fi prezentat la faza naţională desfăşurată la Galaţi.   
 
Prin adresa nr. 5990/27.05.2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi a solicitat Consiliului 
Județean Galați sprijinul în vederea organizării Concursului Naţional „Democraţie şi 
Toleranţă”, Galați, 30 iulie - 2 august 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 resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a Concursului 

Naţional „Democraţie şi Toleranţă”, Galaţi, 30 iulie - 2 august 2019 (materiale de lucru și 
de promovare, mese elevi, premii speciale etc.), conform datelor organizatorice ce vor fi 

stabilite de comun acord. 
 
Pentru organizarea și desfășurarea acestor activități în bune condiții propunem alocarea 
sumei de 13.000 lei. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean Galaţi, importanţa încurajării activităţilor 
educative în judeţul Galaţi, precum și importanţa promovării obiectivelor culturale din judeţul 
Galaţi în rândul tinerilor, considerăm necesară implicarea Consiliului Județean Galați în 
organizarea Concursului Naţional „Democraţie şi Toleranţă”, Galați, 30 iulie - 2 august 2019. 
 
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 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în vederea organizării Concursului Naţional „Democraţie 
şi Toleranţă”, Galaţi, 30 iulie - 2 august 2019, în forma prezentată. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 
Carmen Coca/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./ 20.06.2019                                                                                                                    .  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                             Nr. 5990/21.06.2019 

Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în vederea organizării Concursului Naţional 
„Democraţie şi Toleranţă”, Galaţi, 30 iulie - 2 august 2019 

 
Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea cooperării între 
Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în 
vederea organizării Concursului Naţional „Democraţie şi Toleranţă”, Galaţi, 30 iulie - 2 august 
2019. 
 
Galațiul va găzdui în perioada 30 iulie - 2 august 2019 Concursul Naţional „Democraţie şi 
Toleranţă”, concurs cu valoare de olimpiadă inclus în Calendarul concursurilor naţionale 
şcolare finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale în anul 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 resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a Concursului 

Naţional „Democraţie şi Toleranţă”, Galaţi, 30 iulie - 2 august 2019 (materiale de lucru și 
de promovare, mese elevi, premii speciale etc.), conform datelor organizatorice ce vor fi 

stabilite de comun acord. 
 
Pentru organizarea și desfășurarea acestor activități în bune condiții va fi alocată suma de 
maxim 13.000 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./ 20.06.2019                                                                                                                           


