
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din      2021 
 

privind: încheierea unui protocol de cooperare între U.A.T. Județul Galați prin Consiliul 
Judeţean Galaţi și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11896/27.10.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi; 

Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 

Având în vedere rapoartul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 

Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați nr. 

17949/26.10.2021, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați cu nr. 

11896/27.10.2021;  

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, modificată și completată; 

Având în vedere art. 173 alin. (5) lit c) și h) și art. 173 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Având în vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare între U.A.T. Județul Galați prin 

Consiliul Judeţean Galaţi și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați, în vederea 

realizării în comun a unei acțiuni de interes public, conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați să semneze 

protocolul de cooperare prevăzut la art. 1. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Galați și 

Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați. 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

Contrasemneazǎ pentru legalitate 

  Secretarul General al Judeţului, 

                 Coca Ionel         

                                                                  

Director executiv, 

Stoica George 

Întocmit, 
Zaharia Mihai 
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Anexa  
  
  U.A.T. Județul Galați                               Spitalul Clinic de Urgență 
Consiliul Județean Galați                            pentru Copii “Sf. Ioan” Galați 
Nr. ________/___________                               Nr. ________/___________ 
 

PROTOCOL DE COOPERARE 
 

 Art.1 Părțile: 
 1.1 U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI – CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI, cu sediul în 
Municipiul Galați, str. Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, telefon: 0236411099, 0236417222, fax: 
0236460703, cod fiscal 3127476, reprezentată prin domnul Costel FOTEA, Președinte, în 
calitate de partener, pe de o parte 
și 
 1.2. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF. IOAN” GALAȚI, cu 
sediul în Municipiul Galați, str. Gheorghe Asachi, nr. 2, cod poștal 800487., telefon: 
0236469100, fax 0236469849, cod fiscal 3346875, reprezentat prin doamna Conf. Univ. Dr. 
Ștefănescu VICTORIȚA, Manager, în calitate de partener, pe de altă parte 
 

În temeiul 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. ________/________. 
 
convin la încheierea prezentului protocol de cooperare, în următoarele condiții: 
 
Art.2 Obiectul: 
În contextul crizei actuale generate de virusul COVID-19, în scopul prevenirii și 

combaterii acestei pandemii, U.A.T. Județul Galați-Consiliul Județean Galați și Spitalul Clinic 
de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați doresc încheierea unui protocol de cooperare în 
vederea realizării unei acțiuni pentru reducerea riscului de infectare cu noul tip de coronavirus, 
prin deplasarea în mediul rural în vederea vaccinării populației. 

 
Art.3 Obligațiile U.A.T. Județul Galați – Consiliul Județean Galați: 
- Va aloca suma de 12.000 lei necesară pentru combustibilul folosit în deplasările 

Ambulanței Spitalului în mediul rural pentru operațiunea de vaccinare a populației județului 
Galați. 

 
Art.4 Obligațiile Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați: 
- Va utiliza responsabil și în scop profesional suma prevăzută la art. 3; 
- Prin Centrul de vaccinare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați 

se va asigura deplasarea ambulanței dotate cu personal și materiale în vederea asigurării 
procesului de vaccinare. 

 
Art.5 Limitele: 
Pe tot parcursul colaborării, cele două instituții se obligă să acționeze în limita 

atribuțiilor care le revin, conform legii. 
Cele două instituții înteleg că prezentul Protocol de cooperare nu poate produce sau da 

naștere altor efecte patrimoniale reciproce între părți, în afara celor care rezultă din prezentul 
protocol. 

 
Art.6 Confidențialitatea: 
Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea oricărui document, oricărei informații sau 

oricărui alt material comunicat lor sub clauza de confidențialitate. 
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Părțile pot divulga informații sau documente referitoare la prezentul protocol dacă și în 
măsura în care: 
- cealaltă parte consimte la divulgare; 
- divulgarea este impusă de legislația în vigoare. 
 Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va realiza de către Părți în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 
 
 Art.7 Amendamente: 
 Părțile semnatare au dreptul, pe durata valabilității prezentului protocol, de a conveni 
modificarea clauzelor prin act adițional. 
 
 Art.8 Forța majoră: 
 Forța majoră exonerează părțile semnatare de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
prezentul protocol, pe durata valabilității. 
 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
 Îndeplinirea prezentului protocol va fi suspendată în perioada de acțiune a forței 
majore, dar fără a prejudicia drepturile care li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
 Partea semnatară care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 
imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție 
în vederea limitării consecințelor. 
 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a 
prezentului protocol, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune interese. 
 
 Art.9 Soluționarea litigiilor: 
 Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea protocolului. 
 Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în 
mod amiabil o divergență apărută, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de 
către instanțele judecătorești competente din România. 
 
 Art.10 Durata: 
 Prezentul Protocol de cooperare intră în vigoare la data semnării sale, fiind valabil până 
la finalizarea acțiunii. 
 
 Art.11 Legea aplicabilă: 
 Protocolul va fi interpretat conform legilor din România.  
 
 Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, ________________, în 2 exemplare, câte unul 
pentru fiecare dintre părți. 
 

 

   U.A.T. Județul Galați      Spitalul Clinic de Urgență 

Consiliul Județean Galați    pentru Copii “Sf. Ioan” Galați 

 

Președinte             Manager 

         Costel FOTEA      Conf. Univ. Dr. Victorița ȘTEFĂNESCU 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 11896/ 27.10.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind încheierea unui protocol 
de colaborare între U.A.T. Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi și Spitalul Clinic 

de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați 
 

 

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii propunem aprobarea încheierii unui protocol 

de colaborare între U.A.T. Județul Galați prin consiliul Judeţean Galaţi și Spitalul Clinic de 

Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați, în vederea necesității vaccinării populației din mediul 

rural pentru care deplasarea la un centru de vaccinare din oraș este dificilă. 

Prin adresa nr. 17949/26.10.2021, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului 

Județean Galați cu nr. 11896/27.10.2021, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” 

Galați solicită sprijinul prin asigurarea combustibilului necesar deplasării Ambulanței Spitalului 

în mediul rural. 

În contextul crizei actuale generate de virusul COVID-19, U.A.T. Județul Galați și 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați doresc încheierea unui protocol de 
cooperare pentru reducerea riscului de infectare cu noul tip de coronavirus, în vederea 
vaccinării populației din mediul rural pentru care deplasarea la un centru de vaccinare din oraș 
este dificilă. 
 Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
modificată și completată, “Autoritățile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea 
pentru realizarea unor lucrări și servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează 
pe bază de contracte de asociere, în care se prevăd și sursele de finanțare reprezentând 
contribuția fiecărei autorități a administrației publice locale implicate. Contractele de asociere 
se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condițiile mandatelor aprobate de 
fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere.” 
 În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 5 lit. c) și h) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, “(5) }n exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), 
consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: […] c) sănătatea; […] h) 
situațiile de urgență.” 

Art. 173 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

dispune că “(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul județean: a) 

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”. 

 Faţă de cele expuse solicităm raportul de avizare al comisiei de specialitate 1 a 
Consiliului Judeţean Galaţi şi supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma 
prezentată.  

 

 

P R E Ş E D I  N T E, 
 

Costel Fotea 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 11896/27.10.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind încheierea unui protocol 

de colaborare între U.A.T. Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi și Spitalul Clinic 
de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați 

 
 
 Iniţiatorul, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, prezintă un proiect de 
hotărâre al cărui scop îl constituie încheierea unui protocol de colaborare între U.A.T. Județul 
Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați, 
în vederea necesității vaccinării populației din mediul rural pentru care deplasarea la un centru 
de vaccinare din oraș este dificilă. 
 Prin adresa nr. 17949/26.10.2021, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului 
Județean Galați cu nr. 11896/27.10.2021, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” 
Galați solicită sprijinul prin asigurarea combustibilului necesar deplasării Ambulanței Spitalului 
în mediul rural. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și 
completată; 
- art. 173 alin. (5) lit. c) și h) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 173 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 În contextul crizei actuale generate de virusul COVID-19, U.A.T. Județul Galați și 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați doresc încheierea unui protocol de 
cooperare pentru reducerea riscului de infectare cu noul tip de coronavirus, în vederea 
vaccinării populației din mediul rural pentru care deplasarea la un centru de vaccinare din oraș 
este dificilă. 
 Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
modificată și completată, “Autoritățile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea 
pentru realizarea unor lucrări și servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează 
pe bază de contracte de asociere, în care se prevăd și sursele de finanțare reprezentând 
contribuția fiecărei autorități a administrației publice locale implicate. Contractele de asociere 
se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condițiile mandatelor aprobate de 
fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere.” 
 În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 5 lit. c) și h) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, “(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), 
consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: […] c) sănătatea; […] h) 
situațiile de urgență.” 
 Art. 173 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
dispune că “(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul județean: a) 
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”. 
 Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi poate fi aprobat de plenul 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Direcţia Economie şi 
Finanţe 

Director executiv, 
Stoica George 

 

Direcţia Programe 
Director executiv, 

Camelia Epure 
 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională 

Director executiv, 
Angheluţă Laura-Delia  

 

Direcţia Patrimoniu 
Director adjunct, 

Hălășag Sorin 
 

Direcţia Arhitect Şef 
 

Direcţia Tehnică 
Director executiv, 

Măciucă Radu 

Serviciul Contencios şi 
probleme juridice  

 

 


