HOTĂRÂREA Nr.____
din___________________ 2020
privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a Forumului
de Cooperare în regiunea Dunării
Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1713/13.02.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere solicitarea Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 1713/
11.02.2020;
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, județeană, regională şi
europeană 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) e), alin (3), lit. a), alin. (5) lit. p) si
lit. q), 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 asocierea dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați
şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a Forumului de
Cooperare în regiunea Dunării.
(2) Se aprobă Acordul – Cadru de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele
Consiliului Judeţean Galaţi, a Acordului – Cadru de parteneriat.
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei necesară organizării, la Galați, a
Forumului de Cooperare în Regiunea Dunării.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
(2) Direcția de 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
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Coca Ionel
Iulia Dumitriu
1 ex./11.02.2020

D. Ex. – Camelia Epure
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ANEXĂ
ACORD – CADRU DE PARTENERIAT
Nr. ______/______
Art.1. PĂRȚILE ACORDULUI
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 dl. Costel
Fotea - Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de partener eveniment, pe de o
parte,
şi
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI, cu sediul în municipiul Galaţi,
Str. Domnească, nr. 47, jud. Galaţi, tel. 0336 - 130108, fax 0236 - 461353, cod fiscal 3127522,
reprezentată prin Rector, ………………………………………, în calitate de organizator
eveniment, pe de altă parte.
Art.2. OBIECTUL ACORDULUI
Asocierea în vederea organizării evenimentului „Forumul de Cooperare în regiunea
Dunării” în perioada 27 - 28 aprilie 2020, pentru care s-a obţinut Patronajul Ministerului
Afacerilor Externe.
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat constă în:
- punerea la dispoziție a sălii „Auditorium” din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii
„Răsvan Angheluță” Galați pentru prima zi de desfășurare a evenimentului;
- asigurarea unui spectacol susținut de Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului” din cadrul
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați;
- asigurarea serviciilor de cazare pentru un număr de 5 persoane participante la lucrările
Forumului de Cooperare în regiunea Dunării;
- punerea la dispoziție a unei broșuri de prezentare a județului Galați;
- asigurarea resurselor materiale şi financiare pentru buna desfăşurare a evenimentului.
Contribuția Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați în cadrul acestui parteneriat constă
în:
- coordonarea organizării evenimentului în zilele de 27 - 28 aprilie;
- asigurarea infrastructurii și logisticii necesare desfăşurării în bune condiţii a evenimentului;
- asigurarea cazării şi a meselor pentru participanţii la eveniment;
- asigurarea serviciilor de transport pentru participanți;
- asigurarea resurselor materiale şi financiare pentru buna desfăşurare a evenimentului.
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Art.3. DURATA ACORDULUI
Prezentul acord este încheiat pentru perioada de desfăşurare a evenimentului.
Art.4. ANGAJAMENT DE RESPECTARE A PROCEDURII DE ACORDARE A
PATRONAJULUI PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
Părțile se angajează să respecte procedura operațională privind cooperarea cu
parteneri asociativi în promovarea unor subiecte de interes, în special în ceea ce privește
sursele de finanțare, pe care le certifică a nu proveni de la persoane fizice sau juridice care se
încadrează în lista de excluderi din capitolul privind eligibilitatea, respectiv partide sau mișcări
politice, entități cu tendințe extremiste, care vizează suprimarea drepturilor și libertăților
fundamentale sau care incită la ură, entități care nu promovează în activitatea lor teme de
anvergură europeană.
Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de … exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.

Semnatari

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”
DIN GALAŢI

PREŞEDINTE,

RECTOR,

COSTEL FOTEA

......................................

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr.1713 din 13.02. 2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin
Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea
organizării, la Galați, a Forumului de Cooperare în regiunea Dunării

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), cea mai extinsă strategie, ca
număr și număr de state participante, reprezintă un veritabil mecanism de cooperare a statelor
din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice, sociale și teritoriale a macro-regiunii
dunărene.
Atât la nivel european cât și regional, în calitate de stat co-inițiator al SUERD, țara noastră a
fost și continuă să fie pe deplin implicată în creșterea gradului de implementare a acestei
strategii, în vederea asigurării dezvoltării economice, creșterii coeziunii și reducerii decalajelor
teritoriale din regiunea Dunării.
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este singura structură de educație din România, de
la Dunăre, implicată direct într-o serie de proiecte transnaționale de succes implementate în
România.
În perioada 27 - 28 aprilie 2020, „Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va organiza, la
Galați, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București și
sub patronajul Ministerului de Externe, Forumul de Cooperare în regiunea Dunării.
Forumul de Cooperare în regiunea Dunării este un eveniment anual care se va desfășura la
Galați anul acesta pe durata a două zile, timp în care reprezentanți guvernamentali, alături de
oficiali europeni, funcționari din cadrul administrațiilor regiunilor și orașelor, precum și experți
și reprezentanți ai mediului universitar au ocazia să facă schimb de bune practici și cunoștințe
în domeniul dezvoltării regionale și urbane. De asemenea, Forumul este o platformă
recunoscută de dialog politic și economic pe teme de dezvoltare a regiunii Dunării și de
sensibilizare a factorilor de decizie față de importanța partenerilor locali și regionali în procesul
de elaborare a politicilor U.E.
La Forum, sunt așteptați să participe reprezentanți ai Comisiei Europene, responsabili de
interconectarea și consolidarea regiunii Dunării, reprezentanți ai Strategiei Uniunii Europene
din regiunea Dunării din toate statele membre, reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții,
autorități de management responsabile de cooperarea transfrontalieră, autorități portuare,
reprezentanți ai companiilor de navigație și ai mediului de afaceri din țările riverane Dunării,
reprezentanți ai administrațiilor locale din țările riverane Dunării, reprezentanți ai Ministerelor
responsabile de ariile prioritare ale SUERD din România și din țările riverane Dunării și
reprezentanți ai Ministerelor Educației, Cercetării și Inovării din România, Austria și Ungaria, ai
Academiei Române și Academiei de Științe a Republicii Moldova.
Prin adresa nr. 1713/11.02.2020, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a solicitat
Consiliului Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării la Galați, în
perioada 27 – 28 aprilie 2020, a Forumului de Cooperare în regiunea Dunării.
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat este stabilită prin Acordul Cadru anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la:
- punerea la dispoziție a sălii „Auditorium” din cadrul Complexului Muzeal de Științele
Naturii „Răsvan Angheluță” Galați pentru prima zi de desfășurare a evenimentului;

-

asigurarea unui spectacol susținut de Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului” din cadrul
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați;
asigurarea serviciilor de cazare pentru un număr de 5 persoane participante la lucrările
Forumului de Cooperare în regiunea Dunării;
punerea la dispoziție a unei broșuri de prezentare a județului Galați.

Pentru organizarea și desfășurarea acestor activități în bune condiții propunem alocarea
sumei de maxim 30.000 lei.
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean, precum și buna colaborare anterioară cu
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, considerăm necesară implicarea Consiliului
Județean Galați în organizarea evenimentului menționat.
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 și al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de
dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană.
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
P R E Ș E D I N T E,
COSTEL FOTEA

Iulia Dumitriu/
Iulia Dumitriu/
1 ex./11.02.2020

Director Executiv –
Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate
Nr. 1713 /13.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin
Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea
organizării, la Galați, a Forumului de Cooperare în regiunea Dunării
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin
Consiliului Județean Galați cu Universitatea „Dunărea de Jos”, în vederea organizării, la
Galați, a Forumului de Cooperare în Regiunea Dunării.
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), cea mai extinsă strategie, ca
număr și număr de state participante, reprezintă un veritabil mecanism de cooperare a
statelor din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice, sociale și teritoriale a macroregiunii dunărene.
În perioada 27 - 28 aprilie 2020, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va organiza, la
Galați, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București și
sub patronajul Ministerului de Externe, Forumul de Cooperare în regiunea Dunării.
Forumul de Cooperare în regiunea Dunării este un eveniment anual care se va desfășura la
Galați anul acesta pe durata a două zile, timp în care reprezentanți ai instituțiilor de interes
local, județean și național, alături de oficiali europeni, funcționari din cadrul administrațiilor
regiunilor și orașelor, precum și experți și reprezentanți ai mediului universitar au ocazia să
facă schimb de bune practici și cunoștințe în domeniul dezvoltării regionale și urbane. De
asemenea, Forumul este o platformă recunoscută de dialog politic și economic pe teme de
dezvoltare a regiunii Dunării și de sensibilizare a factorilor de decizie față de importanța
partenerilor locali și regionali în procesul de elaborare a politicilor U.E.
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat este stabilită prin
protocolul anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la:
punerea la dispoziție a sălii „Auditorium” din cadrul Complexului Muzeal de Științele
Naturii „Răsvan Angheluță” Galați;
asigurarea unui spectacol susținut de Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului” din
cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați;
asigurarea serviciilor de cazare pentru un număr de 5 persoane, participante la
lucrările Forumului de Cooperare în regiunea Dunării;
punerea la dispoziție a unei broșuri de prezentare a județului Galați.
Pentru organizarea și desfășurarea acestor activități în bune condiții va fi alocată suma de
maxim 30.000 lei.
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 173 alin. (7) lit. a) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia
consiliul judeţean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării
în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean.
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului Consiliului Județean
Galați cu Universitatea „Dunărea de Jos”, în vederea organizării, la Galați, a Forumului de

Cooperare în Regiunea Dunării, îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a
Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă.
Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.
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