
 

                                                                                                      
 

HOTĂRÂREA NR. 113 

din 27 mai 2021 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4219/20.05.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate 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. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement ale Consiliului Judeţean Galaţi şi al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 
interinstituţională; 

Având în vedere adresa nr. 4219/18.05.2021 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 
România Filiala Galaţi; 

Având în vedere art. 8 din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 
România, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 12 alin. (1) lit. b) din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 
din România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1069 din 18 decembrie 2018; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d și e, alin. (5) lit. c și h 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 dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi. 

 (2) Se aprobă acordul de parteneriat dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele 
şi pe seama Consiliului Judeţean Galaţi, a acordului de parteneriat. 

 (4) Se aprobă alocarea sumei de 45.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean 
Galaţi, pe o perioadă de 1 an, în vederea susţinerii financiare a activităţilor umanitare 
desfăşurate de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 
România Filiala Galaţi.  

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

 
  
 

 
Mihaela Horhocea/                                                                                                                                             D.ex. Laura Delia Angheluţă 
1 ex./18.05.2021 
    
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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ANEXĂ 
ACORD DE PARTENERIAT 

 
Părţile: 
UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi (CJG), cu sediul în municipiul Galaţi, str. 
Eroilor, nr. 7, judeţul Galaţi, CIF 3127476, reprezentat de dl. Costel Fotea, în calitate de 
Preşedinte 
 
şi 
 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Galați (SNCRR), cu sediul în 
municipiul Galați, str. Cloșca, nr. 13, Bl. PS 9, Ap. 41, cod 800346, CIF 3127506, reprezentată 
de dl. Gheorghiță Hogea, în calitate de Director  
 
au convenit următoarele: 
 
Art. 1 Asocierea 
Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de colaborare în 
vederea susținerii acțiunilor umanitare ale SNCRR. 
Prezentul acord reprezintă o convenţie privind cooperarea în atingerea scopului comun, nu 
reprezintă prestări de servicii între parteneri şi nu dă naștere unei noi persoane juridice 
constituite între parteneri. 
 
Art. 2 Obiectul  
Obiectul acestui acord îl reprezintă colaborarea în vederea implementării acțiunilor de sprijinire a 
populației vulnerabile din județul Galați. 
 
Art. 3 Durata 
Durata acordului este de 1 an de la semnare. Prelungirea perioadei de valabilitate a prezentului 
acord se realizează cu acordul părţilor, după notificarea în prealabil.  
 
Art. 4 Drepturile şi obligaţiile partenerilor 
4.1. Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Galați: 
a. Va contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației din județul Galați și la prevenirea 
îmbolnăvirilor prin programe în beneficiul comunității; 
b. Va organiza servicii de ajutorare de urgență în favoarea victimelor dezastrelor, servicii de 
ambulanță și de îngrijire a persoanelor bolnave sau vârstnice; 
c. Va susține și încuraja participarea tinerilor la activitățile sale, precum și la desfășurarea unor 
activități proprii de tineret, în vederea dezvoltării sentimentului solidarității umane față de cei 
aflați în suferință; 
d. Va ajuta persoanele și familiile vulnerabile prin proiecte sociale naționale și locale; 
e. Va organiza și va participa la acțiuni internaționale de ajutorare a victimelor, indiferent de 
cauzele și natura dezastrelor; 
f. Va sprijini și iniția programe sociale la nivel comunitar, ținând cont de vulnerabilitățile și 
capacitățile locale; 
g. Va colabora cu autoritățile publice pentru a garanta respectarea Dreptului Internațional 
Umanitar și a asigura protecția Crucii Roșii în realizarea misiunii sale umanitare; 
h. Va informa partenerul despre modul în care au fost utilizate resursele financiare în vederea 
realizării misiunii sale umanitare. 
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4.2. Consiliul Judeţean Galaţi, având calitatea de membru susținător: 
a. Va colabora şi susţine derularea proiectelor umanitare inițiate de SNCRR; 
b. Va aloca suma de 45.000 lei în vederea susținerii financiare a activităților desfășurate de 
către SNCRR, pe perioada de derulare a parteneriatului. 
 
Art. 5 Notificări  
5.1 Orice comunicare între Parteneri în legatură cu prezentul Acord se va face în scris. 
5.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire. 
5.3 Comunicările între părți care nu se referă la datele şi informaţiile confidenţiale se vor face de 
asemenea prin fax sau e-mail, cu condiţia ca primirea comunicării să fie confirmată şi să poată fi 
dovedită. 
 
Art. 6 Legea aplicabilă 
6.1 Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
6.2 Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 
anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord 
de Parteneriat. 
 
Art. 7 Litigii  
Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi soluționată pe 
calea negocierilor între Părţi, iar în situatia în care acestea nu ajung la niciun acord privind 
soluţionarea disputei, aceasta va fi soluţionată de instanţele competente, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei aplicabile.  
 
Art. 8 Prevederi finale  
Părţile garantează că reprezentanţii partenerilor ale căror semnături apar mai jos au fost 
învestiţi, la data semnării acordului de parteneriat, cu toate puterile legale de a semna şi executa 
prezentul Acord de Parteneriat. 
 
Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat astăzi, ………...............……. în 2 exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
  
 
 
 

Consiliul Judeţean Galaţi       Societatea Națională de Cruce Roșie din România  
                                                           Filiala Galați 

   
                     Preşedinte,                                                   Director Executiv, 
                    
                   Costel Fotea                                     Gheorghiță Hogea 
 
 
 


