
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 
din___________________ 2020 

 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, 
Muzeul de Artă Vizuală Galați și Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galaţi” în vederea 
organizării Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați  

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1203/ 23.01.2020 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Asociației „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați” nr. 

1203/23.01.2020; 
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. 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 asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, 
cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), alin (3), lit. a), alin. (5) lit. d), 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. Se aprobă parteneriatul dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, 
Muzeul de Artă Vizuală Galați și Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați” în vederea 
organizării Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați. 

Art.2. Se aprobă Protocolul cu privire la organizarea Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” 
Galați, Anexă la prezenta hotărâre. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociației „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați” 
și Muzeului de Artă Vizuală Galați. 

 (2) Direcția de Economie și Finanţe și Direcția Programe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei 
hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
 

 
 
 
 

 
Iulia Dumitriu                                  D. Ex.  – Camelia Epure 
1 ex./21.01.2020                                                                                                                       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 



  

 

   

ANEXĂ 
 

Protocol cu privire la organizarea  
Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați  

1 – 30 aprilie 2020  
de către 

UAT Județul Galați  prin Consiliul Judeţean Galaţi și Muzeul de Artă Vizuală Galați în 
parteneriat cu Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați”  

 
  

Prezentul Protocol are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea Bienalei Naționale 
de Artă „Camil Ressu” Galați, în perioada 1 – 30 aprilie 2020. 
 
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
 
 
I. Obligațiile UAT Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi  
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” 

Galați; 
- promovarea evenimentului la nivel județean și regional. 

 
II. Obligațiile Muzeului de Artă Vizuală Galați 
- punerea la dispoziţie a spațiilor necesare desfășurării Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” 

Galați și asigurarea tuturor elementelor de logistică necesare pentru buna desfăşurare a 
evenimentului; 

- asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a evenimentului 
(materiale de promovare, catalogul bienalei, cazarea și masa aferente participanților, 
transportul local al participanților, diplome, trofee, premii pentru participanții câștigători, 
onorarii pentru comisia de jurizare, postamente prezentare lucrărilor, simeze panotare etc.), 
conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord; 

- promovarea evenimentului; 
- coordonarea acțiunilor de organizare și desfășurare a Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” 

Galați. 
 

III. Obligațiile Asociației „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați” 
- asigurarea participării artiștilor la evenimentul organizat; 
- cooptarea membrilor în comisia de jurizare, în colaborare cu reprezentanții Muzeului de Artă 

Vizuală Galați; 
- promovarea evenimentului la nivel național; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului. 

 

 
 

Consiliul Judeţean Galaţi Muzeul de Artă Vizuală 
Galați 

 

Asociația „Uniunea 
Artiștilor Plastici din 

Galați” 
 

Președinte, 
 

Manager 
 

 
Preşedinte, 

Costel Fotea Dan Basarab Nanu David Sava 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.  1203din 23.01.2020 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galați și 

Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați” în vederea organizării Bienalei Naționale de 
Artă „Camil Ressu” Galați  

 
 
Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați” are în vederea organizarea în premieră a Bienalei 
Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați, eveniment ce va mobiliza personalități artistice de mare 
notorietate din România, în perioada 1 – 30 aprilie 2020. 
 
Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați” a solicitat Consiliului Județean Galați încheierea 
unui parteneriat în vederea organizării în comun a primei ediții a Bienalei Naționale de Artă 
„Camil Ressu” Galați, în perioada 1 – 30 aprilie 2020. 
 
În cadrul acestei ample manifestări artistice vor fi reunite pe simeze un număr foarte mare de 
lucrări de artă de valoare, grupate pe trei secțiuni: pictură, grafică și sculptură. 
 
În cadrul acestui eveniment, publicul gălățean va avea șansa de a admira cele mai noi creații 
artistice în domeniu, de a fi la curent cu tendințele contemporane și modalitățile noi de expresie 
ale celor mai de seamă personalități ale genului, poziționând astfel județul Galați pe harta 
culturală a României. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați și a Muzeului de Artă Vizuală Galați în cadrul acestui 
parteneriat urmează a fi stabilită printr-un protocol și se referă la punerea la dispoziție a spațiilor, 
a resurselor logistice cât și a celor financiare necesare pentru desfășurarea evenimentului. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea dezvoltării 
economice și sociale la nivelul județului Galați, precum și buna colaborare anterioară cu Asociația 
„Uniunea Artiștilor Plastici din Galați”, considerăm necesară implicarea Consiliului Județean Galați 
și a Muzeului de Artă Vizuală Galați în organizarea evenimentului menționat. 
 
 

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 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 

 
 
 
Iulia Dumitriu/                                                                                                                                                                                      Director Executiv – 
Iulia Dumitriu/                                                  Camelia Epure 
1 ex./21.01.2020                                                                                                                                                                               



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr.  1203/23.01.2020 
 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galați și 

Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați” în vederea organizării Bienalei Naționale de 
Artă „Camil Ressu” Galați  

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați, Muzeul de 
Artă Vizuală Galați și Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați” în vederea organizării 
Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați. 
 
În cadrul acestei ample manifestări artistice vor fi reunite pe simeze un număr foarte mare de 
lucrări de artă de valoare, grupate pe trei secțiuni: pictură, grafică și sculptură. 
 
În cadrul acestui eveniment, publicul gălățean va avea șansa de a admira cele mai noi creații 
artistice, de a fi la curent cu tendințele contemporane și modalitățile noi de expresie ale celor mai 
de seamă personalități ale genului, poziționând astfel județul Galați pe harta culturală a României. 
 
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 173 alin. (7) lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia 
consiliul judeţean 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. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați, 
Muzeul de Artă Vizuală Galați și Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galați” în vederea 
organizării Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați, îndeplineşte condiţiile pentru a fi 
adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă.  
 

Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate. 
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Iulia Dumitriu/                                                                                                                                                                                               Director Executiv – 
Iulia Dumitriu/                                                           Camelia Epure 
1 ex./21.01.2020                                                                                                                                                                                


