HOTĂRÂREA Nr.____
din___________________ 2019
privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru
al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2019
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13056 /22.11. 2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere Hotărârea nr. 177 din 31 octombrie 2012 a Consiliului Judeţean Galaţi
privind aderarea Consiliului Judeţean Galaţi la Fundația Medicală Universitară ”Dunărea de
Jos” Galați;
Având în vedere adresa nr. 13056 / 19.11.2019 prin care Fundaţia Medicală
Universitară „Dunărea de Jos” Galaţi aduce la cunoştinţa Consiliului Județean Galați
cuantumul cotizaţiei pentru anul 2019;
Având în vedere prevederile art. 9 Capitolul II din Statutul Fundației Medicale
Universitare „Dunărea de Jos” 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. 1 de 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) și alin. (5) lit. c) și alin. (7) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în
Monitorul Oficial al României, partea I, n.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. Se aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al
Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galați pentru anul 2019, în valoare de
20.000 lei.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea
de Jos” Galați.
(2) Direcția de Economie și Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi va răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

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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1 ex./ 22.11.2019
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 13056 din 22.11.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi,
a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos”
Galaţi, pentru anul 2019

Fundaţia Medicală Universitară „Dunărea de Jos” Galaţi este o fundație de interes
comunitar, destinată creării unui mediu propice pentru promovarea activității științifice din
domeniul medicinei, încurajării instruirii din domeniul medical, sprijinirii învățământului
medical universitar și apărării intereselor medicale.
Printre obiectivele Fundației se numără:
 crearea unor relații profesionale și științifice deosebite bazate pe o colaborare
academică care să garanteze un climat deosebit atât personalului medical cât și
studenților mediciniști;
 evaluarea unor strategii de perspectivă și implementarea lor într-un program privind
schimbul de informații științifice, la nivel național și internațional;
 asigurarea și facilitarea prin programe adecvate a unui proces continuu de instruire
în domeniul medical, bazat pe principii moderne, în colaborare cu instituții din țară și
străinătate;
 asigurarea unor resurse materiale umane și financiare pentru accesul la informație
medicală de ultimă oră;
 stimularea și sprijinirea activității de formare profesională și formatori pentru medicii
tineri și studenții mediciniști;
 susținerea unor inițiative locale și promovarea unei cooperări cu organismele locale
descentralizate privind problemele educaționale, de sănătate, cercetare medicală,
socială etc;
 încheierea unor contracte sau protocoale cu instituții specializate din țară sau
străinătate, care să garanteze obiectivele propuse.
Prin Hotărârea nr. 177 din 31 octombrie 2012 Consiliul Judeţean Galaţi a aprobat
aderarea la Fundația Medicală Universitară ”Dunărea de Jos” Galați, precum şi asumarea
obligaţiilor pe care le presupune funcţionarea acestei structuri.
Conform statutului Fundației, calitatea de membru presupune achitarea unei taxe de
intrare în Fundație și a unei cotizații anuale a căror cuantum este aprobat prin decizie a
Comitetului Director.
Comitetul Director al Fundației Medicale Universitare „Dunărea de Jos” a stabilit cotizația
anuală aferentă membrilor persoane juridice în cuantum de 20.000 lei. Prin adresa nr.
13056 / 19.11.2019, Fundația a solicitat Consiliului Județean Galați plata cotizației pentru
anul 2019, prezentând și Raportul de activitate pentru anul 2018.

Cele mai importante proiecte ale Fundației în anul 2018 vizează:
- sprijinirea Facultății de Medicină și Farmacie Galați în vederea asigurării condițiilor
pentru pregătirea studenților, în vederea asigurării necesarului de cadre medicale
(medici, dentiști și farmaciști) în regiunea ”Dunărea de Jos” (județele Galați și
Brăila);
- crearea de condiții pentru studenții Facultății de Medicină și Farmacie;
- dotarea cu aparatură medicală și informatică a sălilor de curs pentru studenții
Facultății de Medicină și Farmacie;
- promovarea și organizarea de cursuri, întâlniri științifice și manifestări educaționale
(cursuri, seminarii, colocvii);
- acordarea de burse, premii, distincții și diplome studenților mediciniști;
- promovarea și sprijinirea programelor internaționale de burse de studiu și de
cercetare;
- colaborarea între cadrele didactice și de cercetare, pe de o parte, și studenți, pe de
altă parte, în vederea elaborării unor proiecte de cercetare, care să implice în mod
direct studenții;
- crearea și întărirea relațiilor cu alte fundații sau asociații cu activitate similară.
Având în vedere angajamentele luate, precum și faptul că în exercitarea atribuțiilor
prevăzute de lege Consiliul Județean Galaţi asigură, potrivit competențelor sale și în
condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean
privind: educația, sănătatea [...], susţinerea financiară a Fundației Medicale Universitare
”Dunărea de Jos” prin plata contribuţiei de membru aferentă anului 2019, poate reprezenta
o modalitate de a contribui la creșterea calității actului medical în județul Galați.
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi
avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză
economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor
integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană ale
Consiliului Judeţean Galaţi.
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei
Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2019, în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
COSTEL FOTEA
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1 ex./ 22.11.2019
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate
Nr. 13056/22.11.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a
contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi,
pentru anul 2019
Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea plății, din
bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare
„Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2019.
Fundaţia Medicală Universitară „Dunărea de Jos” Galaţi este o fundație de interes
comunitar, destinată creării unui mediu propice pentru promovarea activității științifice din
domeniul medicinei, încurajării instruirii din domeniul medical, sprijinirii învățământului
medical universitar și apărării intereselor medicale.
Prin Hotărârea nr. 177 din 31 octombrie 2012, Consiliul Judeţean Galaţi a aprobat aderarea
la Fundația Medicală Universitară ”Dunărea de Jos” Galați, precum şi asumarea obligaţiilor
pe care le presupune funcţionarea acestei structuri.
Comitetul Director al Fundației Medicale Universitare „Dunărea de Jos” a stabilit cotizația
anuală aferentă membrilor persoane juridice în cuantum de 20.000 lei. Prin adresa nr.
13056 / 19.11.2019, Fundația a solicitat Consiliului Județean Galați plata cotizației pentru
anul 2019, prezentând și Raportul de activitate pentru anul 2018.
Din punct de vedere legal, prezentul proiect de hotărâre se fundamentează pe:
- prevederile Hotărârii nr. 177 din 31 octombrie 2012 a Consiliului Judeţean Galaţi privind
aderarea Consiliului Judeţean Galaţi la Fundația Medicală Universitară ”Dunărea de Jos”
Galați;
- Decizia Consiliului Director al Fundației Medicale Universitare „Dunărea de Jos” din data
de 18 aprilie 2018;
- prevederile art. 173 alin. 1 lit. e), alin.5 lit. c) și alin. 7 lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în Monitorul oficial al României,
partea I, n. 555 /5.VII.2019.

În aceste condiţii proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.
Direcţia de Dezvoltare
Regională
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