
                                                                                                                                                                             

HOTǍRÂREA  Nr. 102 

din  20 aprilie 2021 
 

privind: aprobarea participării UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în 
calitate de partener în cadrul proiectului cultural ”sChOOL-RURAL - Școala de vară 
pentru copiii din mediul rural” și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean 
Galați, în vederea implementării proiectului 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4339/ 14.04.2021  

 

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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement;  

Având în vedere adresa de solicitare nr. 4339 din 13.04.2021 a Biblotecii Județene ”V.A. 
Urechia” 

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, d și e, alin. (5) lit. a, d și e, alin. (7) lit. 
a și c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555/5/VII.2019; 

În temeiul art. 182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a din Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă participarea UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în 
calitate de partener în cadrul proiectului cultural ”sChOOL-RURAL - Școala de vară pentru 
copiii din mediul rural” alături de Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați, Complexul Muzeal 
de Științele Naturii ”Răsvan Angheluță” și Bibliotecile Comunale din următoarele localități din 
județul Galați: Drăgănești, Măstăcani, Scânteiești, Valea Mărului, Vânători. 

 (2) Se aprobă asumarea obligațiilor aferente UAT Județul Galați, în vederea 
implementării proiectului cultural  ”sChOOL-RURAL - Școala de vară pentru copiii din mediul 
rural” așa cum sunt prevăzute în declarația de parteneriat anexată. 

(3) Se aprobă modelul declarației de parteneriat, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

(4) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu realizarea tuturor 
demersurilor necesare realizării proiectului cultural ”sChOOL-RURAL - Școala de vară pentru 
copiii din mediul rural” și cu semnarea în numele Consiliului Judeţean Galaţi a Declarației de 
parteneriat şi a întregii documentaţii aferente proiectului. 

Art.2.  Prezenta hotărâre nu produce efecte în cazul în care proiectul cultural ”sChOOL-
RURAL - Școala de vară pentru copiii din mediul rural” nu va obţine finanţare. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Bibliotecii Județene ”V.A. Urechia”. 
 Art.4. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția şi 
Patrimoniu vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

                         
Alexandrina Amălinei/                                        D.Ex. Laura-Delia Angheluță 
1 ex./13.04.2021                                                 

    Contrasemnează pentru legalitate: 
      Secretarul General al Judeţului   
                       Ionel Coca 
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Anexă 

DECLARAȚIE DE PARTENERIAT 
 

 
Unitatea Administrativ  Teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul 
în str. Eroilor nr. 7, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, cod poştal 800119, cod de înregistrare 
fiscală 3127476,  tel. 0236.302.520, adresă de e-mail ddr@cjgalati.ro, reprezentată legal dl. 
COSTEL FOTEA, în calitate de Preşedinte, denumit în continuare partener și Biblioteca 
Județeană „V.A. Urechia” Galați, cu sediul în Galați, str. Mihai Bravu nr. 16, cod fiscal  
3553285, tel. 0236.411.037, adresă de e-mail vaurechia@gmail.com, reprezentat(ă) de Dobre 
Corina-Emanuela, în calitate de manager interimar, denumit în continuare organizator. 
Încheie un parteneriat în vederea realizării proiectului „sChOOL-RURAL - Școala de vară 
pentru copiii din mediul rural” depus spre finanțare la AFCN în sesiunea II/2021.  
 

1. Obiectul parteneriatului 
Prezentul parteneriat stabileşte modalităţile de cooperare în vederea organizării şi desfăşurării 
proiectului/programului cultural în perioada  26.07.2021 – 15.11.2021. 
 

2. Obligațiile partenerilor 
Partenerul Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Galaţi prin CONSILIUL JUDEŢEAN 
GALAŢI se obligă: 
 

- să asigure transportul elevilor în perioada 9 august – 12 septembrie 2021, din 
localitatea parteneră la Grădina Zoologică și retur; 

- să promoveze activitățile din cadrul proiectului pe site-ul propriu și prin afișarea de 
materiale de promovare la sediul instituției. 
 
 

Organizatorul  Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați se obligă: 
 

- să se consulte permanent cu partenerii și să îi informeze în totalitate asupra evoluției 
proiectului; 
- să asigure resursele materiale și umane necesare realizării școlii de vară; 
- să promoveze activitățile din cadrul proiectului; 
- să asigurare materialele promoționale ale proiectului; 
- să organizeze cele 4 ateliere din cadrul școlii de vară. 

 
3. Semnatarii declarației consimt la respectarea principiilor de bună practică ale 

parteneriatului.  

Organizator Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” 

 

 

Reprezentant legal- Manager: DOBRE CORINA-EMANUELA  

 

Semnătura..................................... 

Partener Unitatea Administrativ Teritorială 

Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 

 

Reprezentant legal - Preşedinte: COSTEL FOTEA 

 

Semnătura..................................... 


