
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2021 
 

privind: aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Județean Galați cu 
capital și/sau bunuri la funcționarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii 
publice și de utilitate publică de interes județean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor 
necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean 
Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4377/14.04.2021 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 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, al 
Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi 
protecţia mediului şi de servicii publice, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi 
protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, al 
Comisiei de specialitate nr. 5 juridice, pentru administraţie publicã locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională şi al Comisiei de specialitate 
nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de 
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 92, art. 173 alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. b) și h) 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. Se aprobă Regulamentul privind participarea Consiliului Județean Galați cu capital 
și/sau bunuri la funcționarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de 
utilitate publică de interes județean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea 
acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi, conform prevederilor 
articolului 92 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, prevăzute în Anexele la prezenta hotărâre. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

Epure Camelia                                      D. Ex.  – Camelia Epure 
1 ex./13.04.2021  

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel                                       



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4377 din 14.04.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind participarea 
Consiliului Județean Galați cu capital și/sau bunuri la funcționarea / dezvoltarea 

organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes 
județean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de 

sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi 

Evoluţia comunităţii locale înseamnă, pentru administraţia noastră, nevoia de a veni în 
întâmpinarea locuitorilor Judeţului Galaţi, atât prin rezolvarea problemelor administrative, 
cât şi prin stimularea iniţiativelor acestora în ceea ce priveşte dezvoltarea unor proiecte 
sociale. 
 

Având în vedere cadrul legal existent care reglementează modalitatea de intervenţie şi 
sprijin a administraţiei locale în diferite domenii de interes general şi luând în considerare 
solicitările de sprijin, formulate în scris, pentru funcționarea și dezvoltarea serviciilor 
nonprofit, de drept privat, ce au drept scop furnizarea de servicii sociale acreditate sau de 
sprijin al serviciilor pentru situații de urgență, îmbunătățirea calității și eficienței 
intervențiilor echipelor de salvare și de prim ajutor. 
 

În acest condiții, prezentul proiect de hotărâre va susţine iniţiativa de acordare de sprijin 
pentru funcționarea / dezvoltarea activităţilor nonprofit, de drept privat, din Judeţul Galaţi în 
domeniul serviciilor sociale și al serviciilor pentru situații de urgență, în condiţii 
concurenţiale şi de transparenţă, prin participarea Consiliului Județean Galați cu capital 
și/sau bunuri la funcționarea/dezvoltarea, în condițiile art. 92 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, alin. (2), lit. d) și e).  
 

Considerăm oportună aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Județean 
Galați cu capital și/sau bunuri la funcționarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de 
servicii publice și de utilitate publică de interes județean, a Ghidului de finanţare şi a 
formularelor necesare în vederea acordării sprijinului public de natură financiară din 
bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi, în sensul completării tipurilor de 
proiecte și de beneficiari eligibili cu cei din domeniul situațiilor de urgență. 
 

În acest sens, supun analizei şi aprobării Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Județean Galați cu 
capital și/sau bunuri la funcționarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii 
publice și de utilitate publică de interes județean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor 
necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean 
Galaţi.  
 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

 COSTEL FOTEA 
 

 
Epure Camelia/                                                          Director executiv,                                                                         
1 ex./13.04.2021                                                                                                                    Camelia Epure 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 4377 /14.04.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind participarea 
Consiliului Județean Galați cu capital și/sau bunuri la funcționarea / dezvoltarea 

organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean, 
a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din 

bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi 
 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Județean 
Galați cu capital și/sau bunuri la funcționarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de 
servicii publice și de utilitate publică de interes județean, a Ghidului de finanţare şi a 
formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul 
Judeţean Galaţi. 
 

Proiectul de hotărâre iniţiat cuprinde, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 
sprijinul ce poate fi acordat sub forma participării cu capital și/sau bunuri la 
funcționarea/dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică 
de interes județean, așa cum ele definite în O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 
art. 92, alin. (2), lit. d) și e), procedura de atribuire a sprijinului, care se realizează prin 
selecţie publică de proiecte în domeniul serviciilor sociale și cel al situațiilor de urgență. 
 

Potrivit prevederilor art. 92 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ:  
“Art. 92: Participarea cu capital sau cu bunuri 
(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital 
sau cu bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt 
alese, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii 
publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii. 
(2) În accepţiunea prezentului cod, în categoria organismelor prestatoare de servicii publice 
sau de utilitate publică în unităţile administrativ-teritoriale se includ: 
a) instituţii publice de interes local sau judeţean; 
b) societăţi şi regii autonome înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, denumite în 
continuare societăţi şi regii autonome de interes local sau judeţean; 
c) asociaţii de dezvoltare intercomunitară; 
d) furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acordă servicii sociale în 
condiţiile prevăzute de lege; 
e) asociaţii, fundaţii şi federaţii recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii; 
f) operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau judeţene; 
g) operatori regionali, constituiţi în condiţiile legii.” 
 

Fondurile propuse spre alocare sunt cuprinse în bugetul anual aprobat de Consiliul Judeţean 
Galaţi. 
 

Procedura de participare cu capital și/sau bunuri la funcționarea/dezvoltarea organismelor 
prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean este reglementată de 
O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 92, alin. (2), lit. d) și e), atribuire a 
contractelor de finanţare nerambursabilă, la care se adaugă şi alte acte normative, incluse în 
preambulul anexei la proiectul de hotărâre. 
 

După finalizarea dezbaterii publice a proiectului, precum şi după aprobarea acestuia de către 
Consiliul Judeţean Galaţi, Ghidul solicitantului va fi aplicat, în această formă, pentru selecţiile 
de proiecte în vederea participării cu capital și/sau bunuri la funcționarea/dezvoltarea 
organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean, în 
domeniul serviciilor sociale și cel al situațiilor de urgență. 
 



Acordarea de sprijin de la bugetul local al Judeţului Galaţi reprezintă, în fapt, deschiderea 
autorităţii publice către societatea civilă, sprijinirea şi încurajarea de acţiuni de interes local, 
desfăşurate în Judeţul Galaţi şi în beneficiul locuitorilor din judeţul Galaţi. Ghidul de acordare 
a sprijinului reprezintă o modalitate de atragere a unor proiecte cu impact la nivelul 
comunității locale, în condiţii concurenţiale şi transparente. 
 

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 
“În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: a) aprobă, la 
propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, 
modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”. Art. 173 
alin. (5) din acelaşi act normativ prevede: “În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. 
d), consiliul judeţean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: b) serviciile sociale pentru 
protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor 
persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, h) situațiile de urgență”. 
 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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Camelia Epure                                                                                                                                               Director Executiv  
1 ex./13.04.2021                                                                                                                                             Camelia Epure                                


