
 

 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2021 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și 
Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – 
Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor” 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8119 / 21.07.2021  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. 

Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
8119/20.07.2021; 

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. 1 de buget – finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico – socială 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. b) și f) 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 
Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul 
de Mir”, în vederea organizării evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”. 

  (2) Se aprobă Acordul de parteneriat cu privire la organizarea evenimentului 
caritabil „Fir întins pentru ajutor”, 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) Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei, necesară organizării la Galați, în data 
de 4 septembrie 2021, a evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”. 

  (2) Suma menţionată se va plăti din bugetul local al Consiliului Județean Galaţi pe 
anul 2021, în conformitate cu documentele justificative ale cheltuielilor angajate pentru 
organizarea evenimentului amintit. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor 
cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”. 

  (2) Direcția 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 
 

 
 
 
 

 
Oana Ionescu                                  D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./20.07.2021                                                                                                                       
  

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 



  

 

 
 

ANEXĂ 
 
 

Acord de parteneriat cu privire la organizarea  

evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor” între  

Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități 
„Sf. Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” și  

Consiliul Judeţean Galaţi 
 
Prezentul Acord are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea evenimentului 
caritabil „Fir întins pentru ajutor”, la Galați, în data de 4 septembrie 2021. 
 
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
 
I. Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  

- punerea la dispoziţie a spațiilor necesare desfășurării evenimentului caritabil „Fir întins 
pentru ajutor” în cadrul Bazei de agrement Zătun și asigurarea elementelor de logistică 
necesare pentru buna desfăşurare a evenimentului; 

- asigurarea resurselor financiare cu o valoare maximă de 10.000 lei, necesare bunei 
organizări și desfășurări a evenimentului (organizarea unei mese tradiționale pescărești 
pentru participanți, premierea câștigătorilor), conform datelor organizatorice ce vor fi 
stabilite de comun acord; 

- promovarea evenimentului; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului caritabil „Fir întins pentru 

ajutor”, în luna septembrie 2021.  
 
II.  Obligațiile Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic 
Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” 

- asigurarea prezenței participanților la evenimentul organizat; 
- promovarea evenimentului; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului. 

 

 
 

Consiliul Judeţean Galaţi Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor 
cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – 

Izvorâtorul de Mir” 
Președinte, Preşedinte Sucursala Galați, 

Costel Fotea Adrian Baccela 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 8119  din 21.07. 2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați, și Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare 

Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării  
evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor” 

 

Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi  „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – 
Izvorâtorul de Mir” a devenit de utilitate publică în baza H.G. nr. 531 din data de 27.07.2017, cu 
respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2000.  
 

Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi  „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – 
Izvorâtorul de Mir” are ca scop acordarea de sprijin membrilor și persoanelor cu probleme 
medicale și sociale deosebite din rândul militarilor activi, veterani și veteranilor în activitate, 
pensionați, în rezervă sau retragere, precum și membrilor familiilor acestora și urmașilor acestora: 
soț, soție și copii. Pentru atingerea acestor obiective au fost organizate, în fiecare an, acțiuni 
culturale și sportive. 
 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8119/20.07.2021, Asociaţia Militarilor 
Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” a solicitat 
Consiliului Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării în comun a 
evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”, la Galați, în luna septembrie 2021. Prin intermediul 
acestui eveniment, Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” dorește să îl sprijine pe domnul Roșu Marcel, care a făcut parte din 
Batalionul Sfăntul Andrei Galați. Domnul Roșu Marcel a fost diagnosticat cu (......). 
 

În cadrul acestui eveniment caritabil sunt așteptate să participe aproximativ 160 de persoane. 
Având în vedere importanța cauzei susținute și amploarea evenimentului, considerăm oportună 
implicarea UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, în calitate de partener, în 
organizarea și desfășurarea acestui eveniment caritabil. 
 

Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat urmează a fi stabilită printr-un 
acord de parteneriat și se referă la punerea la dispoziție a spațiilor, resurselor logistice necesare 
pentru desfășurarea evenimentului caritabil în cadrul Bazei de Agrement Zătun și asigurarea de 
resurse financiare necesare pentru desfășurarea evenimentului. 
 

Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea dezvoltării economice 
și sociale la nivelul județului Galați, considerăm necesară implicarea Consiliului Județean 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. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăților cetățenești, de cooperare interinstituțională. 
 

Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația 
Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” în 
vederea organizării evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”, în forma prezentă. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Costel Fotea 
 

Oana Ionescu/                                                             D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./20.07.2021                                                                                                                    .  



Oana Ionescu/                      D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./20.07.2021                                                                                                                              

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 8119 din 21.07.2021 
 
                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați, și Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități 
„Sf. Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării  

evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor” 
 
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 Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic 
Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării evenimentului caritabil „Fir întins pentru 
ajutor”. 
 
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8011/20.07.2021, Asociația 
Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” 
a solicitat Consiliului Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării în 
comun a evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”, la Galați, în data de 4 septembrie 
2021. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat urmează a fi stabilită 
printr-un acord de parteneriat și se referă la punerea la dispoziție a spațiilor, resurselor 
logistice necesare pentru desfășurarea evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”, în luna 
septembrie 2021, în cadrul Bazei de Agrement Zătun, precum și asigurarea de resurse 
financiare în cuantum de maxim 10.000 lei necesare pentru desfășurarea evenimentului. 
 
Consiliului judeţean îi revine – potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. b) și 
f) și alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, atribuţia 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 Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare 
Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării evenimentului caritabil „Fir întins 
pentru ajutor”, îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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