
 
 

HOTĂRÂREA NR. ______ 

din _____________ 2019 
 
privind: exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea 
transferului competenţelor exercitate în prezent de Ministerul Educaţiei Naţionale 
privind palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare, la nivelul 
judeţului Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.234/26.07.2019 

   
  Consiliul Judeţean Galaţi; 
      Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
      Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi; 
      Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 10/BCA/15.07.2019 şi, 
respectiv, adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 9.714/18.07.2019, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 8.234/18.07.2019; 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 229/2017 privind aprobarea 
Strategiei generale de descentralizare; 
      Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d, f), alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) şi ale 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. Se exprimă acordul Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea 
transferului competenţelor exercitate în prezent de Ministerul Educaţiei Naţionale privind 
palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare, situate pe raza administrativ – 
teritorială a judeţului Galaţi, astfel: Clubul Copiilor Tecuci, Clubul Sportiv Şcolar Galaţi, Clubul 
Sportiv Şcolar Tecuci şi Palatul Copiilor şi Elevilor Galaţi. 
  
 Art.2. Transferul efectiv al competenţelor va avea loc în condiţiile şi în conformitate cu 
dispoziţiile Titlului II „Descentralizarea” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 
 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate:                                                          

Secretarul judeţului,                                                                        
                    Ionel COCA       
 
 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                      Nr. 8.234 din 26.07.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind exprimarea acordului Consiliului 
Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea transferului competenţelor exercitate în prezent de 
Ministerul Educaţiei Naţionale privind palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive 

şcolare, la nivelul judeţului Galaţi 
 

Prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2017 privind aprobarea Strategiei generale 
de descentralizare se prevede posibilitatea transferului de responsabilităţi şi competenţe, 
inclusiv prerogative de putere publică de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul 
administraţiei publice locale, cu respectarea principiului subsidiarităţii (care constă în 
exercitarea competenţelor de către autoritatea administraţiei publice locale situată la nivelul 
administrativ cel mai apropiat de cetăţean şi care dispune de capacitate administrativă 
necesară).  

Strategia generală de descentralizare urmăreşte, în principal, analizarea oportunităţii 
transferului de competenţe de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale şi trasarea direcţiilor de acţiune la nivelul fiecărui minister implicat 
în procesul de descentralizare, potrivit cadrului legal aplicabil. Printre domeniile incluse în 
procesul de descentralizare figurează şi domeniul educaţie. Astfel, la pct. 4.6. „Domeniul 
educaţie” al strategiei se prevede: „În vederea continuării demersului de descentralizare în 
domeniul educaţiei preuniversitare este necesară creşterea implicării comunităţii locale şi 
societăţii prin descentralizarea, la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, şi a altor 
competenţe, respectiv a celor ce privesc educaţia extraşcolară. 

Astfel, strategia vizează analizarea oportunităţii transferului la nivelul judeţelor al 
competenţelor privind implementarea politicilor naţionale şi reglementărilor în domeniul 
educaţiei extraşcolare, exercitate în prezent de palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile 
sportive şcolare. 

În vederea fundamentării deciziei cu privire la oportunitatea transferului competenţelor, 
Ministerul Educaţiei Naţionale elaborează analiza de impact, analiză care va fi supusă spre 
aprobare Guvernului României.” 

În fapt, Consiliului Judeţean Galaţi îi este supusă spre analiză solicitarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale, transmisă prin structura deconcentrată în teritoriu (Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Galaţi), în vederea exprimării unei opţiuni privind preluarea unităţilor conexe de către 
administraţia publică locală (Clubul Copiilor Tecuci, Clubul Sportiv Şcolar Galaţi, Clubul 
Sportiv Şcolar Tecuci şi Palatul Copiilor şi Elevilor Galaţi). Se intenţionează, astfel, 
reglementarea pentru viitor a partajării competenţelor exercitate în prezent de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale privind palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare cu 
autorităţile administraţiei publice locale. 
 Prin urmare, propunem Consiliului Judeţean Galaţi exprimarea acordului de principiu cu 
privire la oportunitatea transferului, la nivelul judeţului Galaţi, al competenţelor exercitate în 
prezent de Ministerul Educaţiei Naţionale privind palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile 
sportive şcolare, situate pe raza administrativ–teritorială a judeţului Galaţi, astfel: Clubul 
Copiilor Tecuci, Clubul Sportiv Şcolar Galaţi, Clubul Sportiv Şcolar Tecuci şi Palatul Copiilor şi 
Elevilor Galaţi.  
 Aceasta, deoarece transferul efectiv al competenţelor va avea loc în condiţiile şi în 
conformitate cu dispoziţiile Titlului II „Descentralizarea” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întrucât transferul competenţei se realizează prin lege 
(o lege sectorială de descentralizare) şi este fundamentat pe analize de impact şi ale unor 
sisteme de indicatori de monitorizare elaborate de ministere în colaborare cu ministerul 
coordonator al procesului de descentralizare (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice), precum şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisiile de specialitate nr. 4 şi, 
respectiv, nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi.  

În concluzie, supunem spre aprobare şedinţei în plen proiectul actului administrativ sus-
arătat. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
Costel FOTEA  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     
Nr. 8.234 din 26.07.2019 
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind exprimarea acordului Consiliului 
Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea transferului competenţelor exercitate în prezent de 
Ministerul Educaţiei Naţionale privind palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive 

şcolare, la nivelul judeţului Galaţi 
 

 Prin instrumentul de prezentare şi motivare, iniţiatorul propune adoptarea actului 
administrativ vizând exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la 
oportunitatea transferului, la nivelul judeţului Galaţi, al competenţelor exercitate în prezent de 
Ministerul Educaţiei Naţionale privind palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive 
şcolare 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 
 a) starea de fapt:  
 Hotărârea Guvernului nr. 229/2017 privind aprobarea Strategiei generale de 
descentralizare a fost adoptată în baza dispoziţiilor Legii–cadru a descentralizării nr. 
195/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se prevede posibilitatea 
transferului de responsabilităţi şi competenţe, inclusiv prerogative de putere publică de la 
nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale, cu respectarea 
principiului subsidiarităţii.  
 Totodată, aceasta se fundamentează pe principiile din Legea–cadru a descentralizării 
nr. 195/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: 
 a) principiul subsidiarităţii, care constă în exercitarea competenţelor de către autoritatea 
administraţiei publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetăţean şi care 
dispune de capacitate administrativă necesară; 
 b) principiul asigurării resurselor corespunzătoare competenţelor transferate; 
 c) principiul responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale în raport cu 
competenţele ce le revin, care impune obligativitatea realizării standardelor de calitate în 
furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică; 
 d) principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii 
şi reguli obiective, care să nu constrângă activitatea autorităţilor administraţiei publice locale 
sau să limiteze autonomia locală financiară; 
 e) principiul echităţii, care implică asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile 
publice şi de utilitate publică; 
 f) principiul autonomiei locale financiare, potrivit căruia unităţile administrativ-teritoriale 
au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autorităţile administraţiei publice locale le 
pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza şi în limitele prevăzute de lege; 
 g) principiul proporţionalităţii, conform căruia resursele financiare ale unităţilor 
administrativ-teritoriale trebuie să fie proporţionale cu responsabilităţile autorităţilor 
administraţiei publice locale stabilite prin lege; 
 h) principiul consultării, potrivit căruia autorităţile administraţiei publice locale, prin 
structurile asociative ale acestora, trebuie să fie consultate asupra procesului de alocare a 
resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale. 
 În concret, obiectivele specifice ale strategiei vizează realizarea transferului de 
competenţe de la nivel central la nivel local care să permită consolidarea aplicării principiului 
subsidiarităţii, precum şi eficientizarea exercitării competenţelor descentralizate pentru 
asigurarea de servicii publice de calitate şi a cheltuielilor fondurilor publice. 
 Strategia generală de descentralizare urmăreşte, în principal, analizarea oportunităţii 
transferului de competenţe de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale şi trasarea direcţiilor de acţiune la nivelul fiecărui minister implicat 
în procesul de descentralizare, potrivit cadrului legal aplicabil. De asemenea, identifică 
domeniile care fac obiectul transferului de competenţe, urmând ca în cadrul analizelor de 



impact, elaborate de către ministerele de resort, să fie identificate complet şi exhaustiv toate 
competenţele ce urmează a fi transferate de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul 
administraţiei publice locale. Printre domeniile incluse în procesul de descentralizare figurează 
şi domeniul educaţie. 
 La pct. 4.6. „Domeniul educaţie” al strategiei se prevede: 
 „În vederea continuării demersului de descentralizare în domeniul educaţiei 
preuniversitare este necesară creşterea implicării comunităţii locale şi societăţii prin 
descentralizarea, la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, şi a altor competenţe, 
respectiv a celor ce privesc educaţia extraşcolară. 
 Astfel, strategia vizează analizarea oportunităţii transferului la nivelul judeţelor al 
competenţelor privind implementarea politicilor naţionale şi reglementărilor în domeniul 
educaţiei extraşcolare, exercitate în prezent de palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile 
sportive şcolare. 
În vederea fundamentării deciziei cu privire la oportunitatea transferului competenţelor, 
Ministerul Educaţiei Naţionale elaborează analiza de impact, analiză care va fi supusă spre 
aprobare Guvernului României.” 
 Pentru aceste considerente, Ministerul Educaţiei Naţionale transmite prin structura 
deconcentrată în teritoriu (Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi), spre analiză Consiliului 
Judeţean Galaţi preluarea unităţilor conexe de către administraţia publică locală (Clubul 
Copiilor Tecuci, Clubul Sportiv Şcolar Galaţi, Clubul Sportiv Şcolar Tecuci şi Palatul Copiilor şi 
Elevilor Galaţi), în vederea exprimării unei opţiuni în acest sens. Se intenţionează, astfel, 
reglementarea pentru viitor a partajării competenţelor exercitate în prezent de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale privind palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare cu 
autorităţile administraţiei publice locale. 
 De precizat că transferul efectiv al competenţelor va avea loc în condiţiile şi în 
conformitate cu dispoziţiile Titlului II „Descentralizarea” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întrucât transferul competenţei se realizează prin lege 
(o lege sectorială de descentralizare) şi este fundamentat pe analize de impact şi ale unor 
sisteme de indicatori de monitorizare elaborate de ministere în colaborare cu ministerul 
coordonator al procesului de descentralizare (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice), precum şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. 
 b) starea de drept: 
 Proiectul de act administrativ este susţinut de dispoziţiile sus-arătate, cuprinse în 
legislaţia secundară – Hotărârea Guvernului nr. 229/2017, de prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Titlul II „Descentralizarea” (art. 
76–83), precum şi de prevederile art. 173 alin. (1) lit. d, f) din acelaşi act normativ („consiliul 
judeţean îndeplineşte următoarele categorii de atribuţii […] d) atribuţii privind gestionarea 
serviciilor publice de interes judeţean) […] f) alte atribuţii prevăzute de lege.)”. De asemenea, 
potrivit prevederilor art. 173 alin. (5) lit. a) din acelaşi act normativ: „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 
a) educaţia;” 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate.  
 
 

 
 
26.07.2019/1 ex.                                                                                                                  Secretarul Judeţului: Ionel COCA   

Direcţia Economie şi 
Finanţe, 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Direcţia  
Arhitect Şef, 

George STOICA Camelia EPURE Mărioara DUMITRESCU 

 
Direcţia  

Patrimoniu, 

 
Serviciul contencios şi  

probleme juridice, 
Constantin CRISTEA Andrei MIŞURNOV 


