
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2021 
 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și 
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați în vederea organizării unor campanii de 
colectă mobilă de sânge în localitățile din județul Galați 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6761/23.06.2021  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Galați nr. 

961/16.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 6761/16.06.2021; 
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. 4 - asistență și protecție 

socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, sportive și de agrement și al Comisiei 
de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăților cetățenești, de cooperare interinstituțională ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. c) și 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 între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și 
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați, în vederea organizării unor campanii de 
colectă mobilă de sânge în localitățile din județul Galați. 

  (2) Se aprobă Acordul de parteneriat cu privire la organizarea unor campanii de 
colectă mobilă de sânge în localitățile din județul Galați, Anexă la prezenta hotărâre. 
  (3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în 
numele Consiliului Judeţean Galaţi, a Acordului de parteneriat. 

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Regional de Transfuzie Sanguină 

Galați. 
  (2) Direcția Programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Galaţi va răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Florin Tudor                                  D. Ex.  – Camelia Epure 
1 ex./18.06.2021                                                                                                                       

              

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 



  

 

ANEXĂ 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
în vederea organizării unor campanii de colectă mobilă de sânge în 

localitățile din județul Galați 
 

 
I. PĂRȚILE ACORDULUI 
Parteneriatul se încheie între: 
 
Consiliul Județean Galați 
Adresa: Str. Eroilor nr. 7, Galaţi, România, cod: 800119 
Reprezentant legal: Costel Fotea, Președinte 
 
și  
 
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați 
Adresa: Str. Regimentul 11 Siret, nr. 48A, Galați, România 
Reprezentant legal: Camelia Stoichicescu, Director  
 
II. SCOPUL PARTENERIATULUI 
Scopul parteneriatului este organizarea și desfășurarea în comun a unor campanii de colectă 
mobilă de sânge în localitățile din județul Galați. 
 
III. OBIECTIVE COMUNE 
1. Punerea în comun a resurselor materiale, umane și  logistice necesare, în vederea realizării 

obiectivelor propuse. 

2. Stabilirea unor strategii și metodologii comune în ceea ce privește derularea parteneriatului. 

3. Promovarea reciprocă, în cadrul activităților comune, a imaginii instituției partenere. 

4. Respectarea confidențialității datelor furnizate de părți. 

 
IV. DURATA PARTENERIATULUI 
Prezentul parteneriat intră în vigoare la data semnării de către cele două părți, fiind încheiat 
pentru o perioadă nedeterminată. 
Acordul poate fi denunțat unilateral de către fiecare parte, cu un preaviz de 15 zile, fără 
obligația prezentării motivelor. 
Prezentul acord poate fi modificat și completat numai cu acordul celor două părți. 
Soluționarea oricăror litigii se face exclusiv pe cale amiabilă. 
Prezentul document a fost redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 

Consiliul Județean Galaţi Centrul Regional de Transfuzie 
Sanguină Galați 

Președinte, Director, 

Costel Fotea Camelia Stoichicescu 

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            Nr. 6761 din 13.06. 2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Centrul Regional de Transfuzie 

Sanguină Galați în vederea organizării unor campanii de colectă mobilă de sânge  
în localitățile din județul Galați 

 
 
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați funcționează în baza Legii nr. 282/2005 
privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente 
sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea 
utilizării lor terapeutice, a Hotărârii Guvernului nr. 1364/04.10.2006 privind aprobarea 
drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge, a Ordinului nr. 7/10.01.1992 al Ministerului 
Sănătății privind reorganizarea Centrelor de Transfuzie Sanguină ca unități cu personalitate 
juridică în subordinea Ministerului Sănătății, și a Legii nr. 95/2006, republicată, privind reforma 
in domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați: 
- urmărește creșterea securității transfuzionale prin introducerea și aplicarea unor noi metode 
și tehnici, conform metodologiei în vigoare, 
- coordonează din punct de vedere tehnic activitatea punctelor de transfuzie din spitalele 
județului și colaborează cu medicii reanimatori și cu directorii spitalelor în vederea utilizării 
judicioase a sângelui și derivatelor de sânge, pentru realizarea unei transfuzii de sânge 
eficiente și evitarea reacțiilor post-transfuzionale, 
- promovează acțiunea de recrutare a donatorilor onorifici. 
 
Pentru a putea satisface cererile de sânge și produse din sânge ale spitalelor, care în ultima 
vreme au crescut, obiectivul CRTS Galați este de a crește numărul de donatori de sânge. 
Studiind statistic fluxul de persoane din comunitatea gălățeana, ce se îndreaptă către centru, 
în vederea donării de sânge, s-a observat o scădere în ultimii doi ani. 
 
Pe acest fond și analizând cauzele care au dus la aceasta situație, CRTS consideră ca fiind 
oportun să își îndrepte atenția către localitățile din județul Galați, unde există comunități de 
potențiali donatori de sânge, care din diferite motive nu pot ajunge să facă această procedură 
la sediul fix din municipiul Galați. 
 
De aceea, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați consideră că prin sprijinul acordat 
de Consiliul Județean Galați, de a sensibiliza populația rurală, se va reuși creșterea numărului 
de donatori de sânge, prin organizarea de colecte mobile. 
 
Prin adresa nr. 961/16.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
6761/16.06.2021, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați a solicitat Consiliului 
Județean Galați sprijin pentru inițierea unor campanii de colectă mobilă de sânge în localitățile 
din județul Galați. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat urmează a fi stabilită 
printr-un acord de parteneriat și se referă la punerea în comun a resurselor materiale, umane 
și  logistice necesare, în vederea realizării obiectivelor propuse. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean Galați, acesta asigură, potrivit competențelor 
sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean 
privind sănătatea. 



 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiei de specialitate nr. 4 - asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, 
cultură, activități științifice, sportive și de agrement și al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, 
pentru administrație publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăților cetățenești, de 
cooperare interinstituțională. 
 
Luând în considerație importanța acestui demers propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Centrul 
Regional de Transfuzie Sanguină Galați în vederea organizării unor campanii de colectă 
mobilă de sânge în localitățile din județul Galați, în forma prezentă. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florin Tudor/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./18.06.2021                                                                                                                    .  



Florin Tudor/                                   D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./18.06.2021                                                                                                                              

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 6761 din 23.06. 2021 
 
                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Centrul Regional de Transfuzie 

Sanguină Galați în vederea organizării unor campanii de colectă mobilă de sânge  
în localitățile din județul Galați 

 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați, prezintă un proiect de 
hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați, și Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați în vederea organizării 
unor campanii de colectă mobilă de sânge în localitățile din județul Galați. 
 
Prin adresa nr. 961/16.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
6761/16.06.2021, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați a solicitat Consiliului 
Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării în comun unor campanii de 
colectă mobilă de sânge în localitățile din județul Galați. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat urmează a fi stabilită 
printr-un acord de parteneriat și se referă la punerea în comun a resurselor materiale, umane 
și  logistice necesare, în vederea realizării obiectivelor propuse. 
 
Consiliului judeţean îi revine – potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. c) și alin. 

(7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, atribuția de a 

hotărî, ”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 între Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați, și Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați în vederea 
organizării unor campanii de colectă mobilă de sânge în localitățile din județul Galați, 
îndeplinește condițiile de legalitate. 
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