
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 159 

din 30 iunie 2021 
 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și 
Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași în vederea realizării 
proiectului de digitalizare și valorificare a patrimoniului rural din județul Galați 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6955 / 24.06.2021  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Universității pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași 

nr. 9249/22.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 6955/22.06.2021; 
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 și al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, 
pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăților cetățenești, de 
cooperare interinstituțională ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. d) și o) 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 Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și 
Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, în vederea realizării 
proiectului de digitalizare și valorificare a patrimoniului rural din județul Galați. 

  (2) Se aprobă Acordul de parteneriat cu privire la realizarea proiectului de 
digitalizare și valorificare a patrimoniului rural din județul Galați, Anexă la prezenta hotărâre. 
  (3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în 
numele Consiliului Judeţean Galaţi, a Acordului de parteneriat. 

 
Art.2.  (1) Se aprobă alocarea sumei de 150.000,00 lei, necesară realizării proiectului de 

digitalizare și valorificare a patrimoniului rural din județul Galați. 
  (2) Suma menţionată se va plăti din bugetul local al Consiliului Județean Galaţi pe 

anul 2021, în conformitate cu documentele justificative ale cheltuielilor angajate pentru 
realizarea proiectului amintit. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Universității pentru Științele Vieții „Ion 
Ionescu de la Brad” din Iași. 

  (2) Direcția Economie și Finanţe și Direcția Programe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 
 
 
 

 

Camelia Epure                                D. Ex.  – Camelia Epure 
1 ex./22.06.2021                                                                                                                       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 
 
 

Acord Cadru de Cooperare cu privire la realizarea proiectului de digitalizare și 

valorificare a patrimoniului rural din județul Galați 

 

între 

Județul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi 
și Universitatea pentru Științele Vieții   

„Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

 
ART. I. PĂRȚILE ACORDULUI 
UAT Judeţul Galaţi prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. 
Eroilor, nr. 7, jud. Galaţi,  tel. 0236 - 302520, fax 0236 - 460703, cod fiscal 3127476, 
reprezentată prin domnul Costel Fotea - Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de 
partener pe de o parte, 
 
Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, cu sediul în Iași, Aleea 
Mihail Sadoveanu, nr. 3, municipiul Iaşi, cod poștal 700490, România, telefon 0232 407.407 
/fax: 0232 260.650, e-mail: rectorat@uaiasi.ro, reprezentată legal prin Rector, domnul Prof. 
univ. dr. Gerard JITĂREANU, în calitate de Partener, 
 
Având în vedere: 
a) rolul activ al partenerilor (Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea pentru Științele Vieții „Ion 
Ionescu de la Brad” din Iași) în efortul de a contribui în mod direct la nevoile societăţii, care 
vizează interesul public general; 
b) că activităţile stipulate în prezentul acord-cadru de cooperare au la bază principiile legalităţii, 
bunei–credinţe, echităţii şi egalităţii, părţile fiind libere să încheie parteneriate, protocoale, 
convenţii, contracte sau alte angajamente cu diferiţi parteneri publici sau privaţi, precum şi să 
convină asupra extinderii numărului de părţi din acest acord-cadru, prin acte adiţionale, în 
condiţiile legii. 
 
s-a încheiat prezentul acord-cadru de cooperare în următoarele condiții: 
 
ART. II OBIECTUL ACORDULUI-CADRU DE ASOCIERE 
2.1. Prezentul acord stabilește cadrul legal de cooperare între cele două entități, în vederea 
realizării proiectului de digitalizare și valorificare a patrimoniului rural din județul Galați. 
 
ART. III DURATA ACORDULUI - CADRU DE ASOCIERE 
3.1. Prezentul acord-cadru va produce efecte juridice între părţile semnatare de la data semnării 
pe toată durata necesară realizării obiectivelor stabilite prin prezentul acord.  
 
ART. IV OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR 
În baza prezentului acord-cadru, părţile se vor sprijini reciproc şi se obligă să îndeplinească 
obiectivul asumat la art. 2.1. 
 
4.1. Consiliul Judeţean Galaţi are următoarele obligaţii: 
a) pune la dispoziția Universității pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași resursele 
existente, precum datele și informațiile necesare pentru realizarea obiectivului stabilit prin 
prezentul acord-cadru; 
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b) suma maximă alocată de Consiliul Judeţean Galaţi conform art. IV, pct. 4.1. lit. a) va fi de 
150.000,00 lei, în vederea asigurării resurselor materiale și serviciilor necesare implementării 
proiectului;  
c) asigură suportul administrativ în procesul de realizare a activităților concrete, menite în 
vederea realizării obiectivului propus; 
d) promovează parteneriatul cu scopul şi obiectivele sale în mass-media; 
e) facilitează accesul reciproc la informaţiile de interes comun legate de desfăşurarea 
activităților derulate. 
 
4.2. Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași are următoarele 
obligaţii: 
a) va constitui colective de specialiști care vor realiza digitalizarea patrimoniului rural din județul 
Galați și vor concepe instrumente de valorificare a componentelor digitalizate (vectorizarea 
patrimoniului construit, identificarea și cuantificarea patrimoniului economic, social și cultural, 
crearea unei platforme web, crearea de campanii de promovare și alte instrumente de 
comunicare în plan public);  
b) va utiliza, pentru realizarea acțiunilor sale, know how-ul de care dispune;  
c) va asigura logistica necesară în procesul de desfășurare a tuturor etapelor/ activităților 
propuse; 
d) va facilita accesul reciproc la informaţiile de interes comun legate de desfăşurarea activităților 
derulate; 
e) va recunoaște interesele comune în domeniile de competență, având ca scop dezvoltarea 
relațiilor de cooperare prin realizarea de activități complementare; 
f) va facilita relațiile de cooperare cu alte părți interesate, în domeniile de interes comune ale 
părților, prin promovarea reciprocă a imaginii publice a partenerilor. 
 
ART. V ÎNCETAREA ACORDULUI - CADRU DE COLABORARE 
5.1. Prezentul acord-cadru de colaborare încetează de data la care se constată că scopul 
acordului-cadru de cooperare a fost atins. 
 
ART. VI DISPOZIȚII FINALE 
6.1. Prezentarea activităților de mai sus nu este limitativă. Părțile au dreptul, oricând, de a 
propune și adăuga, cu acordul celorlalte părți şi în condiţiile legii, și alte activități considerate 
necesare în realizarea activităților propuse și atingerea scopului comun. Orice altă activitate, 
proiect, etc. va completa activitățile și proiectele prezentului acord-cadru de cooperare. 
6.2. Părțile vor prelucra date cu caracter personal doar în măsura în care acest demers este 
necesar îndeplinirii scopurilor mai sus menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate 
și confidențialitate a datelor, specificate în legislația internă și în dreptul comunitar.  
6.3. Modificarea prezentului acord-cadru de cooperare se face numai prin acordul scris al 
părţilor. 
 
Prezentul acord de parteneriat conține 2 (două) pagini și a fost încheiat azi,............, în 2 (două) 
exemplare, cu aceeași forță juridică, fiecare partener primind câte 1 (un) exemplar. 
 

 
Consiliul Judeţean Galaţi Universitatea pentru Științele Vieții   

„Ion Ionescu de la Brad” din Iași 
 

Președinte, Rector, 
Costel FOTEA Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU 

 
 

 


