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HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2019 
 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația pentru copii cu dizabilități „Mă bucur 
de viață” în vederea organizării în comun a unor concursuri și evenimente sportive în 
Pădurea Gârboavele 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7801 / 24.07.2019  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Asociației pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață” 

înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 7801/08.07.2019; 
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. e), alin. (5) lit. b), e), f), 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 Asociația pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de 
viață” în vederea organizării în comun a unor concursuri și evenimente sportive în Pădurea 
Gârboavele. 

 (2) Se aprobă acordul de parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de 
viață”, 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 fiecărui concurs sau eveniment sportiv organizat de 
Asociația pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață”. 

 (2) Prezenta hotărâre se va comunica Asociației pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de 
viață” 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 
 

Acord de parteneriat dintre  

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, 

prin Consiliul Județean Galați, 

și Asociația pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață”  

 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
 

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. 0236/460703 reprezentat de dl. Costel Fotea, în calitate de 
Preşedinte al Consiliului Județean Galați, 
 

și 
 

Asociația pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață”, cod de identificare fiscală (CIF) 
40484090 cu sediul în municipiul Galaţi, Bd. Siderurgiștilor, nr. 22, bl. SD8A, sc. A, et. 2, ap. 6, 
judeţul Galaţi, telefon 0749191926, reprezentat de dna. Mihaela Lupu, în calitate de 
reprezentant legal al Asociației pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață”, au convenit 
încheierea prezentului acord de parteneriat. 
 
ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația 
pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață”, în vederea organizării în comun a unor 
concursuri și evenimente sportive în Pădurea Gârboavele, obiectiv aflat în 
administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al 
Județului Galați, instituție subordonată Consiliului Județean Galați. 

 
ART. 2 Obligațiile Consiliului Județean Galați 

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

(1) punerea la dispoziție a spațiilor turistice și de agrement din Pădurea Gârboavele către 
participanții la concursurile și evenimentele cu caracter sportiv organizate de Asociația 
pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață”. Calendarul evenimentelor va fi stabilit de 
comun acord în funcție de disponibilitatea spațiilor exprimată în scris de către Consiliul 
Județean Galați; 

(2) promovarea concursurilor și evenimentelor cu caracter sportiv organizate de Asociația 
pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață” în spațiile menționate în prezentul acord 
de parteneriat. 

 
ART. 3 Obligațiile Asociației pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață” 

 În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Asociația pentru copii cu 
dizabilități „Mă bucur de viață” are următoarele obligații: 

(1) respectarea zonelor și traseelor turistice și de agrement stabilite de Consiliul Județean 
Galați sau de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului 
Galați, cu ocazia concursurilor și evenimentelor cu caracter sportiv respective. Este 
interzisă organizarea de concursuri și evenimente sportive în Aria Naturală Protejată 
Pădurea Gârboavele; 
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(2) promovarea obiectivelor turistice și de agrement aflate în Pădurea Gârboavele, prin 

menționarea Consiliului Județean Galați ca partener în materialele informative și 
publicitare referitoare la concursurile și evenimentele sportive organizate în locațiile 
respective. 

 
ART. 4 Termene 

(1) Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioadă de 1 an cu prelungire automată 
dacă niciuna 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 toate datele și informațiile necesare ducerii la 
îndeplinire a obiectului prezentului protocol de colaborare, 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 

 Asociația pentru copii 
cu dizabilități „Mă 

bucur de viață”  
 

Președinte,  Reprezentant legal, 
 

Costel Fotea  Mihaela Lupu 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 7801 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 Asociația pentru copii cu 
dizabilități „Mă bucur de viață” în vederea organizării în comun a unor concursuri și 

evenimente sportive în Pădurea Gârboavele 
 
 

Asociația pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață” a propus Consiliului Județean Galați, 
prin adresa nr. 7801/08.07.2019, organizarea unui eveniment sportiv public intitulat „Maraton 
Mă Bucur de Viață” în data de 26 octombrie 2019, 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 serviciile sociale pentru protecţia 
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 
grupuri aflate în nevoie socială, tineretul și sportul, conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și 
alin. (5) lit. b), e) și f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ.  
 
Asociația pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață” este o organizație neguvernamentală 
non-profit de ajutorare a copiilor cu handicap neuromotor, din a cărei activitate menționăm 
organizarea celor două ediții a Galei Caritabile NEMO, eveniment prin care a fost susținută 
dotarea cu echipamente a Centrului Regional de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități 
Neuromotorii „Vasile Andrei” Galați, centru unde copiii au acces la recuperare acasă, prin 
kinetoterapie, logpedie și terapie ocupațională. 
 
Prin aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați și Asociația pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață” va fi 
sprijinită organizarea în comun a evenimentelor și concursurilor sportive în Pădurea 
Gârboavele. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea acordului de parteneriat dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația pentru copii cu 
dizabilități „Mă bucur de viață” 
 
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 

 
 
 
Aurel Crețu/                                                                                                                                                                                                      Director Executiv – 
Aurel Crețu /                                                                  Camelia Epure 
1 ex./23.07.2019                                                                                                                                                                  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 7801 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 Asociația pentru copii cu 
dizabilități „Mă bucur de viață” în vederea organizării în comun a unor concursuri și 

evenimente sportive în Pădurea Gârboavele 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea acordului de parteneriat dintre Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația pentru copii cu dizabilități 
„Mă bucur de viață” 
 
Conform adresei nr. 7801/08.07.2019, Asociația pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață” 
dorește să organizeze un eveniment sportiv public intitulat „Maraton Mă Bucur de Viață” în 
data de 26 octombrie 2019, 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 serviciile sociale pentru protecţia 
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 
grupuri aflate în nevoie socială, tineretul și sportul, conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) 
și alin. (5) lit. b), e) și f) 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 aprobarea acordului de parteneriat dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația pentru copii 
cu dizabilități „Mă bucur de viață”  îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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Aurel Crețu /                                                     Camelia Epure 
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