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HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2019 
 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați, și Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS 
BREWERIES S.A., în vederea desfășurării unui program de renovare/amenajare și redare în 
folosul comunităților locale ale unor zone de picnic/agrement, prin realizarea unei zone de 
relaxare dotată cu elemente de mobilier urban în Pădurea Gârboavele 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7665 /24.07.2019  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Societății Highlight Agency S.R.L. înregistrată la Consiliul 

Județean Galați cu nr. 7665/04.07.2019; 
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. 4 pentru asistență și 

protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, sportive și de agrement, și al 
Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. j) și n), alin. (7) lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați, și Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS 
BREWERIES S.A., în vederea desfășurării unui program de renovare/amenajare și redare în 
folosul comunităților locale ale unor zone de picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare 
dotată cu elemente de mobilier urban în Pădurea Gârboavele. 

 (2) Se aprobă „Protocolul de colaborare în cadul programului Zone de relaxare Ciucaș”, 
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Highlight 
Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A., anexă la prezenta hotărâre. 

 (3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea, în numele și 
pe seama Consiliului Județean Galați, a acordului de parteneriat. 

 

Art.2.  (1) Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați, 
instituție subordonată Consiliului Județean Galați în a cărui administrare se află Pădurea 
Gârboavele, va sprijini derularea programului de renovare/amenajare a zonei de picnic/agrement. 

 (2) Prezenta hotărâre se va comunica Societății Highlight Agency S.R.L. și Serviciului 
Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 
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ANEXA 
PROTOCOL DE COLABORARE 

în cadrul programului 
ZONE DE RELAXARE CIUCAȘ 

 
Încheiat astăzi.................... 

 
ÎNTRE: 
În numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A, Highlight Agency SRL, cu sediul în strada 
Reconstrucției, nr. 7, Sibiu, Județul Sibiu, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
J32/1560/2008, Cod fiscal RO 24506936, telefon 0721659569, e-mail: ionut.curtean@hlagency.ro, 
reprezentată prin domnul Ioan Curtean în calitate de Administrator  
 
și 
 
Consiliul Județean Galați, cu sediul în strada Eroilor, nr 7, Galați, Județul Galați., România 
reprezentată prin domnul Costel Fotea, în calitate de Presedinte 
 
OBIECTUL PROTOCOLULUI: 
 
Desfășurarea unui program de renovare/amenajare și redare în folosul comunităților locale ale  
unor zone de picnic/agrement prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de 
mobilier urban, în limita bugetului pus la dispoziție de către URSUS BREWERIES SA. 
 
Zona vizată de prezentul protocol este cea identificată pe plan local ca zona de agrement din 
Pădurea Gârboavele. 
 
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 
 
HIGHLIGHT AGENCY SRL se obligă: 
 

► Să desfășoare exclusiv activitățile agreate cu Consiliul Județean Galați și/sau reprezentanții 
acestuia; 

► Să programeze activitățile în prealabil cu reprezentanții delegați ai instituției de resort și să 
respecte întocmai detaliile agreate; 

► Să respecte indicațiile reprezentanților instituției referitoare la desfășurarea amenajărilor; 
► Să respecte regulamentul intern al zonelor în care va desfășura activitatea; 
► Să anunțe în timp util orice modificare asupra detaliilor prestabilite de desfășurare pentru a 

nu afecta activitatea proprie a instituției; 
► Să se asigure că activitatea desfășurată nu implică (direct sau indirect) costuri (inclusiv, dar 

nu limitat la: taxe de participare, achiziții de produse sau servicii, închirieri etc.) pentru 
instituția direct răspunzătoare de zona supusă amenajării parcului de relaxare, picnic ți 
agrement. Toate costurile necesare amenajării zonei mai sus-menționate, vor fi suportate 
de către URSUS BREWERIES SA prin HIGHLIGHT AGENCY SRL. 

 
Activitățile amenajare a zonei de agrement din Pădurea Gârboavele vor consta în: 
 

► Amplasarea unei porți de lemn care să marcheze intrarea în zona de agrement, cu Logo 
Ciucaș atașat; 

 
 
 

mailto:ionut.curtean@hlagency.ro
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► Amplasarea unui totem de lemn (h=250 cm) cu săgeți direcționale către zonele amplasate 

în locație, marcat cu logo Ciucaș; 
► Amplasarea de panouri de lemn cu indicații de respectare a normelor legale in vigoare, a 

normelor cetățenești și de conduită în interiorul spațiului, marcate cu logo Ciucaș; 
► Amplasarea a 23 grătare din tablă de oțel de 6mm cu grătar rabatabil, inscripționate cu logo 

Ciucaș, cu dimensiunile zonei de grill de 60x60 cm; 
► Mascarea și delimitarea zonei de toalete prin confecționarea și amplasarea unui paravan 

din șipci de lemn; 
► Mascarea și delimitarea zonei de colectare a deșeurilor prin confecționarea și amplasarea 

unui paravan din șipci de lemn; 
► Producția și montarea a 3 foișoare cu câte un set de mobilier constând în masă și 2 bănci, 

din lemn de rășinoase, marcate cu  logo Ciucaș; 
► Producția și montajul a 15 seturi de mobilier constând în masa și 2 bănci pe set, 

neacoperite. Masa va fi confecționată din lemn de rășinoase uscat, tratată cu 
lacuri/vopseluri/baițuri profesionale. Blatul mesei și șezutul băncuțelor se vor confecționa 
din lemn de rășinoase cu grosimea de 27, respectiv 50 mm. Dimensiuni generale: 200 x 
200 x 75 - 80 cm (h). Dimensiune masă: 200 x 100 x 75-80 cm (h), grosime blat 27 mm. 
Dimensiune băncuțe: 200 x 30 x 45 cm (h), grosime blat 50 mm; 

► Renovarea a 11 foișoare deja existente prin recondiționarea acoperișului existent și 
montarea unor „timpane”, recondiționarea celor 11 foișoare vizate prin rindeluirea și 
șlefuirea structurii existente, producție și montaj logo Ciucaș, vopsirea și lăcuirea 
elementelor din lemn. 

► Recondiționarea a 16 seturi de mobilier deja existente în spațiu, compuse din masă și 2 
bănci. Blaturile meselor vor fi în totalitate schimbate și vor avea dimensiunile de 50 x 200 
cm. Șezuturile și blaturile vor fi vopsite cu produse transparente pentru exterior, iar acolo 
unde lipsesc vor fi înlocuite cu unele noi. Se vizează înlocuirea tuturor elementelor din 
metal cu unele similare, de lemn. Picioarele existente ale băncilor și meselor vor fi șlefuite 
la fața locului și vopsite cu produse pentru exterior.  

 
 

Consiliul Județean Galați se obligă: 
 

► Să anunțe în timp util orice modificare poate surveni asupra acordului exprimat; 
► Să pună la dispoziție spațiul pentru desfășurarea activităților de amenajare; 
► Să comunice către HIGHLIGHT AGENCY SRL toate condițiile prealabile necesare 

desfățurarii în bune condiții a programului; 
► Să nu perceapă taxe de utilizare a spațiului;  
► Să asigure, după terminarea lucrărilor de amenajare și renovare, toalete ecologice și 

recipiente pentru colectarea deșeurilor rezultate din exploatarea zonei de agrement și să 
asigure servisarea acestora; 

► Să asigure, după finalizarea lucrărilor, toate celelalte dispoziții legale privind întreținerea 
zonei. 

 
CLAUZE FINALE: 

 
Prin natura activităților, Consiliul Județean Galați va veni în sprijinul HIGHLIGHT AGENCY SRL, 
în măsura posibilităților și competențelor. 
 
HIGHLIGHT AGENCY SRL va răspunde solicitărilor Consiliului Județean Galați, în vederea 
stabilirii condițiilor de desfășurare a programului. 
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Programul pe care HIGHLIGHT AGENCY SRL îl agreează cu Consiliul Județean Galați nu trebuie 
să afecteze programul activităților curente ale acesteia. Formele concrete de sprijinire vor fi 
stabilite pentru fiecare solicitare în parte, în funcţie de situaţie. 
 
Orice diferend se va rezolva pe cale amiabilă. 
 
Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat în două exemplare, unul pentru fiecare parte 
semnat şi parafat. 

  
 

 

 

HIGHLIGHT AGENCY SRL,                                   CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI   

                     

      Ioan Curtean                                           Costel Fotea 

     Administrator                                             Presedinte 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 7665 din 24.07. 2019 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și  Highlight Agency S.R.L., în 
numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A., în vederea desfășurării unui program  

de renovare/amenajare și redare în folosul comunităților locale ale unor zone de 
picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de  

mobilier urban în Pădurea Gârboavele 
 

Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A., a propus Consiliului 
Județean Galați, prin adresa nr. 7665/04.07.2019, desfășurarea unui program de 
renovare/amenajare și redare în folosul comunităților locale ale unor zone de picnic/agrement, prin 
realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de mobilier urban în Pădurea Gârboavele, 
obiectiv aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al 
Județului Galați, instituție subordonată Consiliului Județean Galați. 
 

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes 
judeţean, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes județean privind conservarea, restaurarea și punerea în valoare a 
monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale, 
precum și pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean în domeniul turismului, conform 
prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. j) și n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

Consiliului judeţean îi revine, potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (7) lit. a) acelaşi act normativ,  atribuţia 
de a hotărî, ”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”. 
 

În luna iunie 2019, Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A. a 
demarat un amplu proiect național ce vizează renovarea sau amenajarea unor zone de picnic și 
relaxare, în care turiștii să găsească toate elementele necesare petrecerii în natură a unui timp 
agreabil. Proiectul a demarat cu reabilitarea a două zone din Brașov și a continuat cu amenajarea 
unei zone de picnic în Județul Prahova, respectiv Valea Doftanei. Având în vedere potențialul turistic 
extraordinar al zonei Pădurea Gârboavele din județul Galați, Highlight Agency S.R.L., în numele 
clientului său, URSUS BREWERIES S.A., dorește să participe activ la amenajarea unei zone de 
picnic prin renovarea, producția și montarea unor foișoare de lemn, grătare și seturi de masă cu 
băncuțe etc. în zona identificată din pădure. 
 

Prin aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A., va fi 
sprijinită desfășurarea unui program de renovare/amenajare și redare în folosul comunităților locale 
ale unor zone de picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de 
mobilier urban în Pădurea Gârboavele.  
 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea Protocolului de colaborare în cadul programului Zone 
de relaxare Ciucaș, dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați și Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A. 
 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul 
Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

PREŞEDINTE,   

COSTEL FOTEA 

Oana Ionescu/                                                                                                                                                                                                             Director Executiv – 
   Oana Ionescu/                                                                                                               Camelia Epure 
   1 ex./22.07.2019                                                                                                                                                                              



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 7665 din 24.07. 2019 
                                                 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Highlight Agency S.R.L., în 
numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A., în vederea desfășurării unui program 

de renovare/amenajare și redare în folosul comunităților locale ale unor zone de 
picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de  

mobilier urban în Pădurea Gârboavele 
 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Protocolului de colaborare în cadul programului Zone 
de relaxare Ciucaș, dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS BREWERIES 
S.A. 
 
Conform adresei nr. 7665/04.07.2019, Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, 
URSUS BREWERIES S.A. dorește să renoveze/amenajeze o zonă de relaxare dotată cu 
elemente de mobilier urban în Pădurea Gârboavele, obiectiv aflat în administrarea Serviciului 
Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați, instituție subordonată 
Consiliului Județean Galați. 
 
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de 
interes judeţean, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes județean privind conservarea, restaurarea și punerea 
în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și 
rezervațiilor naturale, precum și pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean în 
domeniul turismului, conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. j) și n) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
Consiliului judeţean îi revine, potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (7) lit. a) acelaşi act normativ,  
atribuţia de a hotărî, ”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”. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Highlight Agency 
S.R.L., în numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A., în vederea desfășurării unui 
program de renovare/amenajare și redare în folosul comunităților locale ale unor zone de 
picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de mobilier urban în 
Pădurea Gârboavele  îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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Oana Ionescu/                                                                                                                                                                                               Director Executiv – 
Oana Ionescu/                                                     Camelia Epure 
1 ex./22.07.2019                                                                                                                                                                                


