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HOTĂRÂREA Nr.208 

din 29 septembrie 2021 
 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în comun 
a unor concursuri și evenimente sportive în Pădurea Gârboavele 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10622/ 23.09.2021  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere adresa Asociației Mausi nr. 20/16.09.2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Galați cu nr. 10622/21.09.2021; 
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. 4 pentru asistență și 

protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, sportive și de agrement și 
al Comisiei de specialitate nr. 5, comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c), e) și f), alin. (7) lit. a) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în comun a unor 
concursuri și evenimente sportive în Pădurea Gârboavele. 

 (2) Se aprobă acordul de parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi, 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) Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat 

Galați, instituție subordonată Consiliului Județean Galați în a cărui administrare se află 
Pădurea Gârboavele, va sprijini derularea fiecărui concurs sau eveniment sportiv organizat de 
Asociația Mausi. 

 (2) Prezenta hotărâre se va comunica Asociației Mausi și Serviciului Public Județean de 
Administrare a Domeniului Public și Privat Galați. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul general al Judeţului, 

Ionel Coca 
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ANEXA 
 

Acord de parteneriat dintre  

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, 

prin Consiliul Județean Galați 

  și Asociația Mausi    

 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cod de 
identificare fiscală (CIF) 3127476 cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, judeţul 
Galaţi, telefon 0236/302520, fax. 0236/460703 reprezentat de dl. Costel Fotea, în calitate de 
Preşedinte al Consiliului Județean Galați, 
 
și 
 
Asociația Mausi, cod de identificare fiscală (CIF) 36263040 cu sediul în municipiul Galaţi, Str. 
Oțelarilor, nr. 21, judeţul Galaţi, telefon 0722618934, reprezentată de dl. Marius Ionașcu, în 
calitate de Președinte, au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat. 
 
ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi, 
în vederea organizării în comun a unor concursuri și evenimente sportive în Pădurea 
Gârboavele, obiectiv aflat în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare 
a Domeniului Public și Privat Galați, instituție subordonată Consiliului Județean Galați. 

 
ART. 2 Obligațiile Consiliului Județean Galați 

 În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Consiliul Județean Galați 
 are următoarele obligații: 

(1) punerea la dispoziție a spațiilor turistice și de agrement din Pădurea Gârboavele către 
participanții la concursurile și evenimentele cu caracter sportiv organizate de Asociația 
Mausi. Calendarul evenimentelor va fi stabilit de comun acord în funcție de 
disponibilitatea spațiilor exprimată în scris de către Consiliul Județean Galați; 

(2) promovarea concursurilor și evenimentelor cu caracter sportiv organizate de Asociația 
Mausi în spațiile menționate în prezentul acord de parteneriat. 

 
ART. 3 Obligațiile Asociației Mausi 

 În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Asociația Mausi are 
următoarele obligații: 

(1) respectarea zonelor și traseelor turistice și de agrement stabilite de Consiliul Județean 
Galați sau de Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat 
Galați, cu ocazia concursurilor și evenimentelor cu caracter sportiv respective. Este 
interzisă organizarea de concursuri și evenimente sportive în Aria Naturală Protejată 
Pădurea Gârboavele; 
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(2) promovarea obiectivelor turistice și de agrement aflate în Pădurea Gârboavele, prin 

menționarea Consiliului Județean Galați ca partener în materialele informative și 
publicitare referitoare la concursurile și evenimentele sportive organizate în locațiile 
respective. 

 
ART. 4 Termene 

(1) Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioadă de 1 an cu prelungire automată 
dacă niciuna dintre părți nu notifică denunțarea lui și intră în vigoare la data semnării de 
către ambele părți. 

(2) Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord de parteneriat prin notificare scrisă 
adresată celeilalte părți. În acest caz, prezentul acord de parteneriat nu mai este în 
vigoare începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării. 

 
ART. 5 Comunicare 

(1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informațiile necesare ducerii la 
îndeplinire a obiectului prezentului protocol de colaborare, conform legislației în vigoare 
și cu aplicarea principiului nevoii de a cunoaște. 

(2) Comunicarea datelor menționate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele 
recunoscute și acceptate de părți. 

 
ART. 6 Dispoziții finale  

(1) Orice modificare și/sau completare a prezentului protocol de colaborare se face în scris, 
prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele. 

(2) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării protocolului de colaborare, 
transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate. 

 
Prezentul acord s-a semnat azi .........................., în două exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte. 
  

 
 

 
Consiliul Judeţean 

Galaţi 

  
Asociația Mausi 

  
 

Președinte,  Președinte, 
 

Costel Fotea  Marius Ionașcu 


