
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2020 
 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, Corpul Național al Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați în vederea 
organizării în comun a evenimentului sportiv „Caravana Medicală” în cadrul Complexului 
„ZĂTUN” Galați  

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1398/28.01.2020 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Corpului Național al Polițiștilor - CT Galați nr.1398/27.01.2020; 
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. c), 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 UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Corpul 
Național al Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați în vederea organizării evenimentului sportiv 
„Caravana Medicală” în cadrul Complexului „ZĂTUN” Galați.  

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, 
Corpul Național al Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați, 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) Se aprobă alocarea sumei de 10.000,00 lei necesară organizării, la Galați, a 
evenimentului sportiv „Caravana Medicală”. 

(2) Suma menţionată se va plăti din bugetul local al Consiliului Județean Galaţi pe anul 2020, în 
conformitate cu documentele justificative ale cheltuielilor angajate pentru organizarea evenimentului 
amintit. 

 Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Corpului Național al Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. 
Regiunea 2 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 
 

 
 

 
 
 
 

Florin Tudor 1 ex./27.01.2020                                 D. Ex.  – Camelia Epure                                                            

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2020 
pag. nr. 2 

 

 
ANEXĂ 

 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

 
  

 I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 
CORPUL NATIONAL AL POLIȚIȘTILOR – Consiliul Teritorial Galați  cu sediul în Galați, str. 
Portului,  nr. 52, CUI 16311321,  reprezentat legal prin OPRESCU LUCIAN NICU În calitate de 
Președinte,  
 
I.P.A. REGIUNEA 2 GALAȚI (International Police Association) cu sediul în Galați, strada 
Portului nr. 52, CUI 18092252, reprezentat legal MIHAILESCU FLORENTINA, în calitate de 
Președinte,  
 
și  
CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI, cu sediul Galați, strada Eroilor nr. 7, cod 800119, 
reprezentat legal prin domnul FOTEA  COSTEL în calitate de Președinte,  
 
au convenit încheierea prezentului ACORD DE PARTENERIAT în următoarele condiții: 
 
 
 II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul acestui parteneriat constă în organizarea unui eveniment sportiv,  în data de 

30.05.2020,  în intervalul orar 09:00 – 14:00,  în cadrul Complexului „ZĂTUN” Galați, la care vor 

participa un număr de aproximativ 100 (150) persoane și va consta într-un concurs de alergare 

CROS pe drumul de acces  al Complexului “ZĂTUN”, demonstrație karate C.S. KODO Galați, 

festivitate de premiere în cadrul căreia se vor oferi diplome de participare și cupe pentru primele 

3 locuri,  socializare după eveniment.  

Evenimentul sportiv are ca SCOP promovarea Proiectului de strângere de fonduri și 

atragere voluntari “CARAVANA MEDICALA” în județul Galați,  având ca obiectiv final 

întrajutorarea copiilor, persoanelor defavorizate și a bătrânilor din zonele izolate ale 

județului Galați care va consta într-un consult medical general sau de specialitate precum și 

analize medicale de bază, cu rezultat pe loc. 

În acest sens, proiectul “CARAVANA MEDICALĂ” presupune asigurarea suportului 

financiar pentru procurarea materialelor specifice (ex. truse perfuzie, seringi 5 ml, 10 ml, 20 ml, 

fașe și pansamente sterile, truse sondaj urinar, mănuși consultație, spatule linguale, hârtie EKG, 

produse igienă personală, produse dezinfectante etc) și a utilizării  autospecialei AMBULANȚA 

cu LABORATOR MOBIL, destinată consultului/prelevării/prelucrării analizelor medicale/probe. 

Activitatea nobilă este desfășurată de personal medical de specialitate din cadrul 

SMURD Galați, medici și asistenți medicali voluntari, și este deja în curs de derulare în funcție 

de resursele financiare și materiale colectate de la parteneri sau donatori. Campania va demara 
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în luna MARTIE 2020, inițial pentru examinarea unui număr de 60 persoane și constă în 

efectuarea de: EKG, ECOGRAFIE, CONSULT SPIROMETRIC, ALTE DETERMINĂRI 

PARACLINICE în funcție de resursele aflate la dispoziție.  

 

În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 

 

Obligațiile CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR – Consiliul Teritorial GALAȚI  

- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv de promovare 

pentru „Caravana Medicală”; 

- asigurarea participării reprezentanților partenerului la evenimentul organizat; 

- asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a 

evenimentului (materiale de promovare, tricouri personalizate, pachete alimentare pentru 

participanți, transportul local al participanților, diplome, trofee, premii pentru participanții 

câștigători etc.), conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord; 

- promovarea evenimentului la nivel local, regional și internațional. 

 

Obligațiile I.P.A. REGIUNEA 2 GALAȚI (International Police Association) 

- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv de promovare 

pentru „Caravana Medicală”; 

- asigurarea participării reprezentanților partenerului la evenimentul organizat; 

- asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a 

evenimentului (materiale de promovare, tricouri personalizate, pachete alimentare pentru 

participanți, transportul local al participanților, diplome, trofee, premii pentru participanții 

câștigători etc.), conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord; 

- promovarea evenimentului la nivel local. 

 

Obligațiile UAT Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi  

- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv de promovare 

pentru „Caravana Medicală”; 

- asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a 

evenimentului (materiale de promovare, tricouri personalizate, pachete alimentare pentru 

participanți, transportul local al participanților, diplome, trofee, premii pentru participanții 

câștigători etc.), conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord; 

- promovarea evenimentului la nivel județean și regional. 

- punerea la dispoziţie a spațiilor necesare desfășurării evenimentului (traseu, spații 

aferente organizării logistice) și a tuturor elementelor de logistică existente pe amplasament 

pentru buna desfăşurare a evenimentului. 
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 III. DURATA ACORDULUI 
 Prezentul acord este valabil pe o perioada de 1 an (1 eveniment/anual), începând cu data 

semnării lui de către ambele parți, cu posibilitatea prelungirii lui automate, pe perioade similare, 

în cazul în care nu este denunțat de oricare din părți, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice. 

 

 IV. ÎNCETAREA ACORDULUI 
 Prezentul acord încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 
 
 V. ALTE CLAUZE 

- Sa facă cunoscut acordul de parteneriat sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, 

in afara acelor persoane implicate in îndeplinirea acordului; 

- Sa utilizeze informațiile si documentele obținute sau la care are acces in perioada de 

derulare a acordului, in alt scop decât acela de a-si îndeplini obligațiile contractuale. 

 

Prezentul acord a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte.  

 

 
 

Consiliul Judeţean 
Galaţi 

Corpul Național al 
Polițiștilor– CT Galați 

 

I.P.A. Regiunea 2 
Galați 

 
Președinte, 

 
Președinte, 

 

 
Preşedinte, 

Costel Fotea Lucian Nicu Oprescu Florentina Mihăilescu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1398/28.01.2020 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Corpul Național 

al Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați în vederea organizării în comun a 
evenimentului sportiv „Caravana Medicală” în cadrul Complexului „ZĂTUN” Galați  

 
 

Corpul Național al Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați au inițiat și sprijină  
organizarea unui eveniment sportiv în data de 30.05.2020, ora 09.00 în cadrul Complexului 
„ZĂTUN”  Galați, la care vor participa un număr de aproximativ 100 (150) persoane și va 
consta în desfășurarea unui concurs de alergare Cros, a unei demonstrații de karate, în cadrul 
cărora vor fi premiate primele 3 locuri câștigătoare. 
 
Evenimentul sportiv are ca scop promovarea Proiectului de strângere de fonduri și atragere 
voluntari „Caravana Medicală” în județul Galați,  având ca obiectiv final întrajutorarea copiilor, 
persoanelor defavorizate și a bătrânilor din zonele izolate ale județului Galați care va consta 
într-un consult medical general sau de specialitate precum și analize medicale de bază, cu 
oferirea imediată a rezultatelor. 
 
Corpul Național al Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați au solicitat Consiliului 
Județean Galați încheierea unui acord de parteneriat în vederea organizării în comun a 
evenimentului. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat este stabilită printr-un 
acord de parteneriat și se referă la punerea la dispoziție a spațiilor, a resurselor logistice cât și 
a celor financiare necesare pentru desfășurarea evenimentului în limita a 10.000,00 lei. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea dezvoltării 
economice și sociale la nivelul județului Galați, considerăm necesară implicarea Consiliului 
Județean Galați, a Corpului Național al Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 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 
 
 

 
 
 
Florin Tudor/                                                                                                                                                                                      Director Executiv – 
Florin Tudor/                                                  Camelia Epure 
1 ex./27.01.2020                                                                                                                                                                               



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 1398/28.01.2020 
 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Corpul Național 

al Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați în vederea organizării în comun a 
evenimentului sportiv „Caravana Medicală” în cadrul Complexului „ZĂTUN” Galați  

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați, Corpul 
Național al Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați în vederea organizării în comun a 
evenimentului sportiv „Caravana Medicală” în cadrul Complexului „ZĂTUN” Galați. 
 
În cadrul evenimentului va avea loc un concurs de alergare cros, o demonstrație de karate, 
urmate de o festivitate de premiere. 
 
Evenimentul sportiv are ca scop promovarea Proiectului de strângere de fonduri și atragere 
voluntari „Caravana Medicală” în județul Galați,  având ca obiectiv final întrajutorarea copiilor, 
persoanelor defavorizate și a bătrânilor din zonele izolate ale județului Galați care va consta 
într-un consult medical general sau de specialitate precum și analize medicale de bază. 
 
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, Corpul Național al Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați în vederea 
organizării în comun a evenimentului sportiv „Caravana Medicală” în cadrul Complexului 
„ZĂTUN” 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. 
 

    
  Direcția 
Programe 

 
Direcţia de 
Dezvoltare 
Regională 

 
Direcţia 

Economie 
şi Finanţe 

 
Direcția 
Tehnică 

 
Direcția 
Arhitect  

Şef 

 
Direcţia 

Patrimoniu 

 
Serviciul 

Contencios şi 
Probleme 
Juridice 

Director 
executiv, 

Director 
Executiv, 

Director 
Executiv, 

Director 
Executiv, 

Arhitect  
Şef, 

Director 
executiv, 

Şef serviciu 

       Camelia 
       Epure 

       Laura-Delia 
 Angheluță 

George 
Stoica 

Elena 
Săndulache 

Mărioara 
Dumitrescu 

 
Constantin 

Cristea 
 

 
Andrei 

Mişurnov  

 
 
 
 
 
Florin Tudor/                                                                                                                                                                                               Director Executiv – 
Florin Tudor/                                                           Camelia Epure 
1 ex./28.01.2020                                                                                                                                                                                


