
 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr. ______ 

din __________________ 2019 

 

privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Comisiei 
în judeţul Galaţi     

Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5992/20.06.2019 

 

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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană, al 
Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, 
cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de 
analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de 
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură; 
 Având în vedere solicitarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare 
nr. 2703/23.05.2019, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 5992/27.05.2019; 

Având în vedere prevederile art. 8 din Hotărârea de Guvern nr. 729/2018 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1) lit. c) şi e), precum şi prevederile art. 91 
alin. 6 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                                                           

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Comisiei în 
judeţul Galaţi. 
  (2) Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 
Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare, prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  (3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele 
şi pe seama Consiliului Judeţean Galaţi, a acordului de parteneriat. 
          Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Comisiei Naţionale pentru Controlul 
Activităţilor Nucleare Bucureşti. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 
                Ionel Coca 
 
Ștefan Emanuela 

Nedelcu Costel/1 ex./12.06.2019                 Director Executiv: Cristea Constantin
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ANEXA 1 
 

Acord de parteneriat 

  

dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. 

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cod de 
identificare fiscală (CIF) 3127476 cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, judeţul 
Galaţi, telefon 0236/302520, fax. 0236/411099 reprezentat de dl. Costel FOTEA, în calitate de 
Preşedinte al Consiliului Județean Galați, 
 
și 
 
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), în calitate de autoritate 
responsabilă, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 14, sectorul 5, municipiul Bucureşti, cod de 
înregistrare fiscală 10792013, reprezentată prin domnul Rodin TRAICU, în calitate de 
Preşedinte, au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat. 
 
ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat 

(1) Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Comisia 
Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), în vederea sprijinirii 
desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Comisiei în judeţul Galaţi. 

 
ART. 2 Obligațiile Consiliului Județean Galați 

 În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Consiliul Județean Galați 
 are următoarele obligații: 

(1) aplicarea în comun a unor programe educative în domeniul sănătăţii; 
(2) susținerea proiectelor de finanțare pentru dezvoltarea proiectelor în domeniul sănătăţii; 
(3) punerea la dispoziția Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare 

(CNCAN) a unui spațiu cu destinaţia de birou pentru desfășurarea activității structurii 
teritoriale a inspectorilor CNCAN. 

 
ART. 3 Obligațiile Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) 

 În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) are următoarele obligații: 

(1) aplicarea în comun a unor programe educative în domeniul sănătăţii; 
(2) implicarea angajaţilor Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare în 

programe şi proiecte legate de dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă 
a unităţilor sanitare din municipiul şi judeţul Galaţi, destinate tratării şi monitorizării 
pacienţilor cu afecţiuni oncologice; 

(3) susținerea proiectelor de finanțare pentru dezvoltarea proiectelor în domeniul sănătăţii; 
(4) colaborarea, prin parteneriate cu autoritățile administrației publice locale, cu structurile 

asociative ale autorităților administrației publice locale, cu organizații de reprezentare a 
intereselor întreprinderilor mici și mijlocii, precum și cu persoane fizice sau juridice; 

(5) folosirea spaţiului pus la dispoziţie cu destinaţia birou; 
(6) păstrarea integrității spațiului, fără a aduce modificări acestuia; 
(7) suportarea tuturor cheltuielilor pentru întreținerea spațiului.  
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ART. 4 Termene 

(1) Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioadă de 1 an cu prelungire automată, 
pe perioade succesive de câte un an, dacă nici una dintre părți nu notifică denunțarea lui și 
intră în vigoare la data semnării de către ambele părți. 

(2) Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord de parteneriat prin notificare scrisă 
adresată celeilalte părți. În acest caz, prezentul acord de parteneriat nu mai este în vigoare 
începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării. 
ART. 5 Comunicare 

(1) Părțile își vor transmite reciproc datele și informațiile necesare ducerii la îndeplinire a 
obiectului prezentului acord de parteneriat, conform legislației în vigoare și cu aplicarea 
principiului nevoii de a cunoaște. 

(2) Comunicarea datelor menționate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele 
recunoscute și acceptate de părți. 

 
ART. 6 Dispoziții finale  

(1) Orice modificare și/sau completare a prezentului protocol de colaborare se face în 
scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele. 

(2) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării protocolului de colaborare, 
transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate. 

 
Prezentul acord s-a semnat azi.........................., în două exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte. 
  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Judeţean 
Galaţi                                                                   

 Comisia Națională 
pentru Controlul 

Activităţilor Nucleare  
 

Președinte,  Președinte, 
 

Costel FOTEA  Rodin TRAICU 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 5992 din 20.06.2019                 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  aprobarea parteneriatului dintre 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia 
Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii 

unei structuri teritoriale a Comisiei în judeţul Galaţi     
 
 

 
Prin adresa nr. 2703/23.05.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 

5992/27.05.2019, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare solicită punerea la 
dispoziţie cu titlu gratuit (prin contract de comodat) a unui spaţiu de birou, dotat cu două 
posturi de lucru, pentru desfăşurarea activităţii inspectorilor CNCAN. 

Pentru a da curs acestei solicitări, se impune încheierea unui acord de parteneriat între 
Consiliul Județean Galați și Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.  

Prin acest parteneriat, Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia Naţională pentru Controlul 
Activităţii Nucleare vor dezvolta programe şi proiecte comune în domeniul ocrotirii sănătăţii,  
pentru tratarea şi monitorizării pacienţilor cu afecţiuni oncologice. 

Având în vedere dotările existente la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați, în cadrul secției de Radioterapie (accelerator liniar de particule, seturi de 
imobilizare pentru accelerator, CT stimulator, set complet de dozimetrie), pentru 
monitorizarea, evidența și controlul surselor de radiații și instalații radiologice și registrul 
dozelor de radiații primite de personalul expus profesional, este necesară prezența, la nivel 
local, a unor specialiști (inspectori CNCAN) pentru supravegherea modului în care sunt 
desfășurate activitățile din domeniul nuclear.   

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind cooperarea interinstituțională, 
hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 
străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a 
unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean, conform Legii nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. a).     

În concluzie, considerăm oportună aprobarea acordului de parteneriat dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia Naţională 
pentru Controlul Activităţilor Nucleare. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, 
regională şi europeană, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, 
învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement şi al Comisiei de 
specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări 
publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi aprobarea de către 
Consiliul Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre anexat. 

 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
 
 

 
Ștefan Emanuela 
Nedelcu Costel/1 ex./12.06.2019                                                                                                      Dir. Ex.: Cristea Constantin                                                                                                                                     



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI                                            Nr. 5992 /20.06.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  aprobarea parteneriatului 
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în vederea sprijinirii 
desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Comisiei în judeţul Galaţi     

 
Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 

Costel Fotea, propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului 
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare în vederea sprijinirii desfăşurării 
activităţii unei structuri teritoriale a Comisiei în judeţul Galaţi.   

 Prin adresa nr. 2703/23.05.2019, înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 
5992/27.05.2019, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare solicită punerea la 
dispoziţie cu titlu gratuit (prin contract de comodat) a unui spaţiu de birou, dotat cu două 
posturi de lucru, pentru desfăşurarea activităţii inspectorilor CNCAN. 

Pentru a da curs acestei solicitări, se impune încheierea unui acord de parteneriat între 
Consiliul Județean Galați și Comisie.  

Prin acest parteneriat, Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia Naţională pentru Controlul 
Activităţii Nucleare vor dezvolta programe şi proiecte comune în domeniul ocrotirii sănătăţii,  
pentru tratarea şi monitorizarea pacienţilor cu afecţiuni oncologice. 

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind cooperarea interinstituțională, 
hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 
străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a 
unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean, conform Legii nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. a). 

 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- prevederile art. 8 din Hotărârea de Guvern nr. 729/2018 privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, potrivit căruia 
„Activitatea operativă a CNCAN se desfăşoară pe bază de strategii şi programe de lucru, cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. În exercitarea atribuţiilor sale, CNCAN utilizează 
compartimente teritoriale, fără personalitate juridică, înfiinţate prin ordin al preşedintelui, 
precum şi instituţii tehnice – suport, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, în vederea efectuării 
de studii de specialitate.” 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: [...] c)atribuţii privind gestionarea 
patrimoniului judeţului;[...] e)atribuţii privind cooperarea interinstituţională”[...]. 

- prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: [„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la 
alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu 
persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
județean”]; 

- prevederile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia: „În exercitarea atribuţiilor 
ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de 
cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă 
majoritate”.    

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 
Direcția Economie și 

Finanțe 

Director executiv, 

Stoica George  

Direcția de Dezvoltare Regională 

Director executiv, 

Epure Camelia  

Direcția Arhitect Șef 

Arhitect Șef, 

Dumitrescu 

Mărioara 

 

       Direcția Patrimoniu 
           Director executiv, 
        Cristea Constantin 

Serviciul Contencios și Probleme juridice 
Şef serviciu, 

Mişurnov Andrei 
 


