
  
 

HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din  __________________ 2020 
 

privind: aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean 
Galați şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - 
Patronatul IMM Galaţi în vederea organizării la Galați, a evenimentelor ”Săptămâna 
Europeană a IMM-urilor” și ”Ziua Întreprinzătorilor din România” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:1884/12.03.2020 

 

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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială și al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
           Având în vedere adresa nr. 05/06.02.2020 primită de la Consiliul Naţional al 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi și înregistrată la 
Consiliul Județean Galați cu nr. 1884/07.02.2020; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3), lit. a) și 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 între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean 
Galați şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul 
IMM Galaţi în vederea organizării la Galați, a evenimentelor ”Săptămâna Europeană a 
IMM-urilor” și ”Ziua Întreprinzătorilor din România”. 

 (2) Se aprobă Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte 
integrantă din 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. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei, necesară organizării la Galați a 
evenimentelor ”Săptămâna Europeană a IMM-urilor” și ”Ziua Întreprinzătorilor din 
România”. 
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Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

Galați. 
Art. 4. Direcția Programe și Direcția Economie și Finanțe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Galați, vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei 
hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simona Elisei/Elisei Simona                                   Director Executiv 
1 ex./09.03.2020                                                                Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  
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Anexa 

 

Acord de parteneriat 
 
 

Art.1. PĂRȚILE ACORDULUI 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Eroilor nr. 7, cod fiscal 
3127476, reprezentat prin dl. Fotea Costel – Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în 
calitate de organizator eveniment, pe de o parte, 

 
și 
 
CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII 
PATRONATUL IMM GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Al.I. Cuza, bloc Cristal, ap. 
2-3, CUI 15501751, reprezentată prin dl. Marian Filimon - Președinte, în calitate de 
organizator eveniment, pe de altă parte, 
 

Art.2. OBIECTUL ACORDULUI 
Prezentul acord are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea la Galați a unor 
evenimente cu rol important în dezvoltarea economică a județului Galați și anume: 

- ”Săptămâna Europeană a IMM-urilor” – o campanie ce are drept scop 
promovarea antreprenoriatului în Europa prin acțiuni ce au un caractere de stimulare 
și dezvoltare a mediului de afaceri; 

- ”Ziua Întreprinzătorilor din România” – eveniment cuprins în calendarul oficial al 
sărbătorilor nominalizate la nivel național. Cu acest prilej se dezbat unele dintre 
principalele teme aflate pe agenda mediului de afaceri, dar se și onorează, printr-o 
festivitate de gală, întreprinzătorii și autoritățile care s-au remarcat în sprijinirea 
Patronatului și a mediului de afaceri în general. 

 
În cadrul celor două evenimente, vor participa reprezentanții mediului de afaceri gălățean și 
regional, reprezentanți ai Guvernului și ai Parlamentului, reprezentanți ai unităților 
administrativ teritoriale și ai mediului financiar – bancar, colaboratori, mass media locală și 
centrală. 
 
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
Obligațiile Consiliului Județean Galați 
 asigurarea resurselor financiare în suma de 10.000 lei, necesare bunei organizări și 

desfășurări a manifestărilor, conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de 
comun acord pentru: 

o participare la organizarea Networking dinner; 
o cazarea invitaţilor din ţară; 

 asigurarea unor materiale de promovare a judeţului Galaţi şi a Consiliului Judeţean 
Galaţi (pop-up, roll-up); 

 promovarea evenimentului pe site-ul instituţiei; 
 implicarea directă în organizarea și desfășurarea manifestărilor. 
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Obligațiile Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici Şi Mijlocii – Patronatul 
IMM Galați 
 asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a 

manifestărilor, conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord: 
o participare la organizarea Networking dinner; 
o materiale de lucru şi promovare; 
o Cultural event; 
o tipărirea şi distribuirea invitațiilor; 
o distincții festivitate de premiere; 

 invitarea participanților din Galați, Regiunea Sud-Est (companii, instituții bancare, 
autorităţi publice, presă etc.) şi a invitaților oficiali de la nivel central; 

 Conferinţă de Presă; 
 promovarea evenimentului; 
 implicarea directă în organizarea și desfășurarea manifestărilor. 

 
Art.3. DURATA ACORDULUI 
Prezentul acord este încheiat pentru perioada de desfăşurare a evenimentelor, dar nu mai 
târziu de 31.12.2020. 
 
 
Prezentul  acord  s-a  încheiat  astăzi,……………..,  într-un număr  de  …  exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 

Semnatari  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

CONSILIUL NAŢIONAL AL 
ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI 

MIJLOCII 

GALAŢI PATRONATUL IMM GALAŢI 

  

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

COSTEL FOTEA MARIAN FILIMON 
  



Simona Elisei/Simona Elisei                                 Director Executiv –                                              
1 ex./09.03.2020                                                                                                                          Camelia Epure                                                     
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1884 din 12.03.2020 

 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea parteneriatului 

între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați şi Consiliul Naţional al 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi în vederea 
organizării la Galați, a evenimentelor ”Săptămâna Europeană a IMM-urilor” și ”Ziua 

Întreprinzătorilor din România” 
 

 
 
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați va organiza două evenimente cu rol important 
în dezvoltarea economică a județului Galați și anume: 
- ”Săptămâna Europeană a IMM-urilor” – o campanie ce are drept scop promovarea 
antreprenoriatului în Europa prin acțiuni ce au un caractere de stimulare și dezvoltare a 
mediului de afaceri; 
- ”Ziua Întreprinzătorilor din România” – eveniment cuprins în calendarul oficial al 
sărbătorilor nominalizate la nivel național. Cu acest prilej se dezbat unele dintre principalele 
teme aflate pe agenda mediului de afaceri, dar se și onorează, printr-o festivitate de gală, 
întreprinzătorii și autoritățile care s-au remarcat în sprijinirea Patronatului și a mediului de 
afaceri în general. 
 
În cadrul celor două evenimente, vor participa reprezentanții mediului de afaceri gălățean și 
regional, reprezentanți ai Guvernului și ai Parlamentului, reprezentanți ai unităților 
administrativ teritoriale și ai mediului financiar – bancar, colaboratori, mass media locală și 
centrală.  
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin 
Consiliul Județean Galați şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 
România - Patronatul IMM Galaţi în vederea organizării la Galați, a evenimentelor 
”Săptămâna Europeană a IMM-urilor” și ”Ziua Întreprinzătorilor din România”. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

 

 

PREŞEDINTE,  
  

COSTEL FOTEA 

               



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 1884 din 12.03.2020 
 
                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea parteneriatului 

între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați şi Consiliul Naţional  
al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi în vederea 

organizării la Galați, a evenimentelor ”Săptămâna Europeană a IMM-urilor”  
și ”Ziua Întreprinzătorilor din România” 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul 
Județean Galați şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - 
Patronatul IMM Galaţi în vederea organizării la Galați, a evenimentelor ”Săptămâna 
Europeană a IMM-urilor” și ”Ziua Întreprinzătorilor din România”. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază adresa nr. 05/06.02.2020 primită de la 
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați și înregistrată la Consiliul Județean Galați cu 
nr. 1884/07.02.2020. 
 
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a 
județului, 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, precum și dezvoltarea 
economico-socială a județului, conform prevederilor art. alin. (1) lit. b) și e), alin. (3), lit. a) și 
alin. (7), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați 
prin Consiliul Județean Galați şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 
România - Patronatul IMM Galaţi în vederea organizării la Galați, a evenimentelor ”Săptămâna 
Europeană a IMM-urilor” și ”Ziua Întreprinzătorilor din România”, întruneşte condiţiile de 
legalitate. 
 

Direcţia Programe 
 
 

 Director executiv, 
Camelia Epure 

Direcţia de Dezvoltare Regională 
 
 

Director executiv, 
Laura-Delia Angheluţă 

Direcţia Patrimoniu 
 
 

Director executiv, 
Constantin Cristea 

 
 

Direcţia Economie şi 
Finanţe 

 
Director executiv, 

George Stoica 

 
 

Direcţia  
Arhitect Şef 

 
Arhitect Şef, 

Mărioara Dumitrescu 

 
 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice  

 
Şef serviciu, 

Mirșunov Andrei 

Direcţia Tehnică 
 

Director executiv, 
Săndulache Elena 

  

 
 
 
Simona Elisei/Simona Elisei                                                  Director Executiv – 
1 ex./09.03.2020                                                                                                     Camelia Epure 


