
 

HOTǍRÂREA  Nr. 62 

din  23 februarie 2021 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club”, Federația pentru 
Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială 
România în vederea implementării proiectului „DA – pentru dezvoltare locală/județeană! 
DA – pentru ONGuri active în comunitate!” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2004/16.02.2021 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club” Galați 

nr.146/08.02.2021, înregistrată cu numărul 2004/11.02.2021 la CJ Galați; 
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. 2 pentru promovarea 

programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană și 
al Comisiei de specialitate nr. 4 asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, 
activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

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), alin (3), lit. a), 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 Județul Galați prin Consiliul Judeţean 

Galaţi, Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club”, Federația pentru Accesibilizarea 
României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România în vederea 
implementării proiectului „DA – pentru dezvoltare locală/județeană! DA – pentru ONGuri active 
în comunitate!”.  

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean 
Galaţi Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club”, Federația pentru Accesibilizarea 
României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România, Anexa 1 la 
prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă Procedura de colaborare dintre UAT Județul Galați prin Consiliul 
Judeţean Galaţi, Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club”, Federația pentru 
Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială 
România, Anexa 2 la prezenta hotărâre 

(4) Se împuternicește domnul Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați cu 
semnarea, în numele și pe seama Consiliului Județean Galați, a Acordului de parteneriat și a 
Procedurii de colaborare. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Asociației Persoanelor cu Handicap ,,Sporting 
Club”, Federației pentru Accesibilizarea României și Asociației Consultanților și Experților în 
Economie Socială România. 

 

P R E Ş E D I N T E,  

COSTEL FOTEA 

 

 
 

 

 

Tudor Florin                               D. Ex.  – Camelia Epure 
1 ex./12.02.2021  

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel                                       
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ANEXA 1 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 

(PDL) 

 

Încheiat între: 
 
Consiliul Județean Galați 
Adresa: Str. Eroilor nr. 7, Galaţi, România, cod: 800119 
Reprezentant legal: Costel Fotea, Președinte 
 
și 
 
Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club” (APH) 
Adresa: Str. Nae Leonard, nr. 34, Bl. S12, parter, ap. SAD, CP 800694, Galați 
Reprezentant legal: Vasile Cristea, președinte 
 
și 
 
Federația pentru Accesibilizarea României 
Adresa: Strada Dornei nr. 31, sector 1, București, CP 012292 
Reprezentant legal: Iustina Radu, președinte 
 
și 
 
Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România 
Adresa: Aleea Valea Viilor nr. 2, Bl. A53, ap. 7, sector 6, București 
Reprezentant legal: Viorica Ghinea, președinte 
  
Context 
Realizarea unui parteneriat între autoritatea locală/județeană – Consiliul Județean Galați și 
cele trei organizații neguvernamentale, permite susținerea și dezvoltarea activităților focalizate 
pe dezvoltare la nivel local/județean, în cadrul proiectului „DA – pentru dezvoltare 
locală/județeană! DA – pentru ONGuri active în comunitate!”, proiect propus în Cererea de 
proiecte POCA/660/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate). 
Această cerere de proiecte urmărește să consolideze capacitatea organizațiilor non-
guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local/județean. 
 
Obiectiv PDL: 
Parteneriatul pentru dezvoltare locală/județeană urmărește: 
a) stimularea interacțiunii și cooperării dintre ONGuri și autoritatea locală/județeană, pentru a 
adresa în mod relevant diferite arii ale dezvoltării locale/județene (social, educație, drepturile 
omului, ocupare, economie socială, sănătate, smart city, etc.), folosind o abordare comună, 
colaborativă. 
b) creșterea implicării cetățenilor în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie 
activă). 
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Obligaţiile părţilor: 
Consiliul Județean Galați: 

- sprijină implementarea activităților propuse pentru facilitarea cooperării la nivel 

local/județean, pentru capacitarea organizațiilor neguvernamentale de a acționa relevant în 

comunitate; 

- crează un cadru stimulativ pentru interacțiune eficientă cu organizațiile neguvernamentale, 

pentru strategii, inițiative și proiecte care promovează dezvoltarea locală/județeană, în diferite 

zone de acțiune (social, educație, drepturile omului, ocupare, economie socială, etc.); 

- susține organizațiile neguvernamentale în a-și extinde aria de intervenție și  a-și multiplica 

activitățile cu impact pozitiv, precum și sprijinerea de inițiative, care își propun creșterea 

implicării cetățenilor în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie activă). 

 

Cele trei organizații neguvernamentale: 
- implementează, în cele mai bune condiții, activitățile proiectului mai sus menționate, 
colaborând cu Consiliul Județean Galați, pentru o voce comună, referitoare la nevoile diverse 
de dezvoltare ale comunității, la nivel local/județean; 
- susține interacțiunea și cooperarea cu Consiliul Județean Galați, timp de cel puțin 6 luni, de 
la finalizarea proiectului mai sus menționat, prin activități/inițiative diverse, care să promoveze 
dezvoltarea locală/județeană și lucrul ,,împreună”; 
- oferă expertiză și modele de bună practică instituțiilor publice și altor actori locali, implicați în 
comunitate, în domeniul de activitate specific, pentru consolidarea dialogului civic și activarea 
comunității, inclusiv a categoriilor vulnerabile. 
 
Durata acord PDL: 

Prezentul acord se încheie de la data semnării lui, până la data de 01.09.2023, cu posibilitatea 

prelungirii lui, prin act adițional. 

 

Acordul a fost încheiat astăzi ........................., în patru exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte semnatară. 
 

 

Consiliul 

Județean Galați 

Asociația Persoanelor 
cu Handicap  

,,Sporting Club” (APH) 

Federația pentru 

Accesibilizarea 

Romaniei 

Asociația Consultanților 

și Experților în Economie 

Socială România 

Președinte 

Costel Fotea 

 

Președinte 

Vasile Cristea 

Președinte 

Iustina Radu 

Președinte 

Viorica Ghinea 
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ANEXA 2 
 

PROCEDURĂ DE COLABORARE 
 

 
PARȚILE IMPLICATE 
 
Consiliul Județean Galați 
Adresa:Str. Eroilor nr. 7, Galaţi, România, cod: 800119 
Reprezentant legal: Costel Fotea, Președinte 
 
și  
 
Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club” (APH) 
Adresa: Str. Nae Leonard, nr. 34, Bl. S12, parter, ap. SAD, CP 800694, Galați 
Reprezentant legal: Vasile Cristea, președinte 
 
Federația pentru Accesibilizarea României 
Adresa: Strada Dornei nr. 31, sector 1, Bucuresti, CP 012292 
Reprezentant legal: Iustina Radu, președinte 
 
Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România 
Adresa: Aleea Valea Viilor nr. 2, Bl. A53, ap. 7, sector 6, București 
Reprezentant legal: Viorica Ghinea, președinte 
 
 
FUNDAMENT 
Procedura de colaborare are în vedere Acordul de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală (PDL), 
încheiat între organizațiile mai sus menționate, recunoscându-se importanța colaborării active 
între autoritățile locale și organizații neguvernamentale și susținerii reciproce în promovarea și 
stimularea dezvoltării locale, în diferite arii de acțiune (social, educație, drepturile omului, ocupare, 
economie socială, etc.). 
 
PRINCIPII DE LUCRU 
Relațiile dintre părți se întemeiază pe conceptele de parteneriat în scopul atingerii intereselor 
comune, respect reciproc și bună credință. 
Elemente-cheie:  

 Transparență;  
 Angajament demonstrat de toate părțile implicate; 
 Întâlniri regulate;  
 Oferire de feed back relevant, pentru îmbunătățirea acțiunilor comune. 

 
OBIECTUL PROCEDURII DE COLABORARE 
Procedura are drept obiect colaborarea părților, pentru susținerea și dezvoltarea activităților 
focalizate pe dezvoltare la nivel local, în cadrul proiectului ,,DA – pentru dezvoltare locală! DA – 
pentru ONGuri active în comunitate!”, proiect propus în Cererea de proiecte POCA/660/2/1 
(CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate).Această cerere de proiecte urmărește să 
consolideze capacitatea organizațiilor non-guvernamentale de a se implica în formularea și 
promovarea dezvoltării la nivel local/județean. 
 
DIRECȚII DE ACȚIUNE 
Colaborarea interinstituțională se concentrază pe următoarele direcții specifice de acțiune: 

1. Analiza și înțelegerea problemelor cu care se confruntă părțile, în ceea ce privește 
dezvoltarea județeană. 
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2. Crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel județean și de 
interacțiune optimă a diferiților actori instituționali (ONGuri, autorități și instituții ale 
administrației publice, etc.) 

3. Crearea de instrumente de consolidare a dialogului social și civic. 
4. Dezvoltarea capacității părților prin instruiri, sesiuni tematice, acțiuni intreprinse în comun, 

dezvoltare parteneriate cu alte părți interesate, pentru a lucra în rețea. 
5. Stimularea dezbaterii publice asupra celor mai importante aspecte legate de dezvoltarea la 

nivel județean, pentru creșterea calității acțiunilor conjugate ale societății civile și 
autorităților publice. 

6. Identificarea de soluții comune la problemele apărute în practică. 
 
METODOLOGIA DE LUCRU 
Părtile convin asupra următoarelor modalități de lucru, atât pe perioada de implementare a 
proiectului, cât și după finalizarea acestuia, pe o perioadă de cel puțin 6 luni: 
a) contacte și schimburi de informații periodice între părți/desemnarea unor persoane responsabile 
care vor asigura schimbul reciproc de informații și date specifice; 
b) analize, pe bază de informări și rapoarte a realizării obiectivelor comune;  
c)  întâlniri de lucru periodice, pentru monitorizarea acțiunilor și îmbunătățirea acestora;  
d) întâlniri de lucru referitoare la stadiul realizării principalelor mecanisme și instrumente 
dezvoltate în proiect (Harta/catalogul online, kit de dezvoltare locală, Compendiu digital cu 
resurse, toolbox cu instrumente de măsurare a impactului civic, etc.); 
e) ateliere de formare pe diferite teme de interes comun, cu incidență asupra ariilor dezvoltării la 
nivel județean; 
f) acțiuni de promovare a parteneriatului, pentru extinderea acestuia, prin atragerea de membri 
interesați (ONGuri, autorități și instituții ale administrației publice etc.), pentru stimularea dezvoltării 
locale; 
g) acțiuni de transfer a rezultatelor proiectului către alte organizații/părți interesate în dezvoltarea 
locală (parteneri sociali, instituții de învățământ superior, gupuri informale locale etc.). 
 
ABORDAREA RISCURILOR 
În funcție de contextul și de factorii specifici existenți la momentul implementării proiectului cel 
putin 6 luni după finalizarea acestuia, părțile sunt flexibile și stabilesc împreună modalități 
adaptate de lucru, soluții de diminuare/eliminare factori perturbatori, sprijin reciproc. 
 
 

Consiliul 

Județean Galați 

Asociația Persoanelor 
cu Handicap  

,,Sporting Club” (APH) 

Federația pentru 

Accesibilizarea 

Romaniei 

Asociația Consultanților 

și Experților în 

Economie Socială 

România 

Președinte 

Costel Fotea 

 

Președinte 

Vasile Cristea 

Președinte 

Iustina Radu 

Președinte 

Viorica Ghinea 
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