
 

 
HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 2021 
 

privind: aprobarea cooperării dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați, în vederea realizării proiectului „O zi la muzeu 
pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”, 2021 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8406/ 25.08.2021  

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;  
Având în vedere adresa nr. 8406/20.08.2021 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Galaţi privind acordul pentru derularea în parteneriat a proiectului; 
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 şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă 
şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d şi e, alin. (5), lit. a, d, e, şi alin (7) lit. a 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin (1) lit. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, în vederea realizării proiectului „O zi la muzeu pentru 
copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”, 2021. 

(2) Se aprobă Acordul de cooperare 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 de cooperare. 

Art.2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicarea prevederile 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 314 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea 
cooperării dintre Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați, în vederea 
realizării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului Şcolar Judeţean Galați. 
Art.4. Direcția de Dezvoltare Regională şi Direcţia Economie şi Finanţe 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 

 
 

 

 
Carmen Coca/                                                                                                                                 D.ex. Laura-Delia Angheluţă 
1 ex./20.08.2021 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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ACORD DE COOPERARE 

 

Art.1. PĂRȚILE ACORDULUI 

Judeţul Galaţi, prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, 

Str. Eroilor, nr. 7, jud. Galaţi, tel. 0236 30 25 20, fax 0236 46 07 03, cod fiscal 3127476, 

reprezentată prin dl. Costel Fotea – Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de 

organizator, pe de o parte, 

şi 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAȚI, cu sediul în  municipiul Galaţi, Str. 

Portului, nr. 55B, jud. Galaţi, tel. 037 236 20 00, 037 236 20 01, fax 0236 319 396, cod fiscal 

3124753, reprezentată prin d-na. prof. GINA BRÎNZAN, Inspector general, în calitate de co-

organizator, pe de altă parte.  

 

Art.2. OBIECTUL ACORDULUI 

Prezentul Acord vizează cooperarea dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi 

şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în vederea realizării proiectului „O zi la muzeu pentru 

copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”, care va avea loc în perioada septembrie - noiembrie 

2021.  

 

Art.3. ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR 

Judeţul Galaţi, prin Consiliului Județean Galați, în calitate de organizator: 

- elaborează programul de desfăşurare a proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul 

rural din judeţul Galaţi”, în baza informaţiilor furnizate de co-organizator; 

- elaborează listele de participanţi – elevi şi însoţitori – în cadrul proiectului „O zi la muzeu 

pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”, pe baza informaţiilor furnizate de co-

organizator; 

- asigură finanţarea necesară pentru realizarea proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din 

mediul rural din judeţul Galaţi”; 

- asigură cheltuielile necesare pentru transportul elevilor şi însoţitorilor, conform programului 

de desfăşurare şi a listelor de participanţi; 

- asigură cheltuielile de masă necesare pentru elevi şi însoţitori, conform programului de 

desfăşurare şi a listelor de participanţi;   

- asigură accesul la muzeele din Galaţi pentru elevi şi însoţitori, conform programului de 

desfăşurare şi a listelor de participanţi; 

- respectă reglementările specifice aplicabile pentru organizarea de activităţi educative extra-

curriculare; 

- desemnează o persoană în vederea coordonării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din 

mediul rural din judeţul Galaţi”. 
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați în calitate co-organizator: 

- pune la dispoziţia Consiliul Judeţean Galaţi informaţiile necesare privind structura anului 

şcolar 2021-2022; 

- informează Consiliul Judeţean Galaţi cu privire la reglementările specifice aplicabile pentru 

organizarea de activităţi educative extra-curriculare; 

- sprijină Consiliul Judeţean Galaţi în elaborarea programului de desfăşurare a proiectului „O 

zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”; 

- furnizează Consiliului Judeţean Galaţi listele de participanţi – elevi şi însoţitori – în cadrul 

proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”; 

- facilitează participarea elevilor şi însoţitorilor din instituţiile de învăţământ din mediul rural din 

judeţul Galaţi, conform programului de desfăşurare a proiectului „O zi la muzeu pentru copiii 

din mediul rural din judeţul Galaţi”; 

- sprijină Consiliul Judeţean Galaţi în activitatea de evaluare a proiectului „O zi la muzeu 

pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”; 

- desemnează o persoană în vederea coordonării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din 

mediul rural din judeţul Galaţi”. 

 

Art.4. DURATA ACORDULUI 

Prezentul acord este încheiat pentru perioada de desfăşurare a evenimentului. 

 

Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de 2 exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 

 
 
 
 
 

JUDEŢUL GALAŢI 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 
 

PREŞEDINTE, 
COSTEL FOTEA 

 
 
 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
GALAŢI 

 
 

INSPECTOR GENERAL, 
prof. GINA BRINZAN 
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Direcţiile din aparatul de specialitate  
al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului judeţean Galaţi privind aprobarea cooperării dintre 
Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați, în 

vederea realizării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul 
Galaţi”, 2021 

 
Proiectul care face obiectul aprobării are ca scop promovarea valorilor culturale gălăţene în 
rândul elevilor din mediul rural din judeţul Galaţi, contribuind totodată la dezvoltarea personală 
a elevilor din mediul rural gălățean prin cunoașterea valorilor locale și stimularea interesului 
pentru propriul viitor.  
Astfel, se propune organizarea a unui program de vizite la muzeele aflate sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Galaţi pentru elevi de nivel gimnazial - clasele a VI-a şi a VII-a – din 
mediul rural din judeţul Galaţi.   
Implicarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi în calitate de co-organizator în cadrul 
proiectului este necesară în vederea realizării în bune condiţii a unei astfel de iniţiative prin 
contribuţia adusă la asigurarea respectării reglementărilor specifice desfăşurării de activităţi 
educative extra-curriculare, stabilirea unui program de desfăşurare şi a unei liste de 
participanţi precise şi în acord cu structura anului şcolar, precum şi la facilitarea participării 
elevilor şi cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ din mediul rural din judeţul Galaţi 
Cooperarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați în vederea realizării proiectului „O zi la 
muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi” a mai fost aprobată în Consiliul 
Judeţean Galaţi în 19 decembrie 2019, urmând ca activităţile vizate de proiect să se 
desfăşoare în primăvara anului 2020. Având în vedere restricţiile impuse, la momentul 
respectiv, de pandemia COVID-19, proiectul nu a putut fi implementat. 
 
În anul 2021 se propune reluarea acestui proiect şi stabilirea unui program de desfăşurare 
pentru care se va ţine cont nu doar de condiţiile meteorologice şi de structura generală a 
anului şcolar 2021-2022, ci şi de condiţiile sanitare necesare, astfel încât să se asigure un 
management eficient al riscului de răspândire al virusului SARS COV-2.  
Acordul de Cooperare propus aprobării stabileşte următoarele atribuţii pentru cele două 
instituţii implicate în realizarea proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din 
judeţul Galaţi”: 
Consiliul Județean Galați, în calitate de organizator: 
- elaborează programul de desfăşurare a proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul 
rural din judeţul Galaţi”, în baza informaţiilor furnizate de co-organizator; 
- elaborează listele de participanţi – elevi şi însoţitori – în cadrul proiectului „O zi la muzeu 
pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”, pe baza informaţiilor furnizate de co-
organizator; 
- asigură finanţarea necesară pentru realizarea proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din 
mediul rural din judeţul Galaţi”; 
- asigură cheltuielile necesare pentru transportul elevilor şi însoţitorilor, conform programului 
de desfăşurare şi a listelor de participanţi; 
- asigură cheltuielile de masă necesare pentru elevi şi însoţitori, conform programului de 
desfăşurare şi a listelor de participanţi;   
- asigură accesul la muzeele din Galaţi pentru elevi şi însoţitori, conform programului de 
desfăşurare şi a listelor de participanţi; 
- respectă reglementările specifice aplicabile pentru organizarea de activităţi educative extra-
curriculare; 
- desemnează o persoană în vederea coordonării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din 
mediul rural din judeţul Galaţi”. 



 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați în calitate co-organizator: 
- pune la dispoziţia Consiliul Judeţean Galaţi informaţiile necesare privind structura anului 
şcolar 2021-2022; 
- informează Consiliul Judeţean Galaţi cu privire la reglementările specifice aplicabile pentru 
organizarea de activităţi educative extra-curriculare; 
- sprijină Consiliul Judeţean Galaţi în elaborarea programului de desfăşurare a proiectului „O 
zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”; 
- furnizează Consiliului Judeţean Galaţi listele de participanţi – elevi şi însoţitori – în cadrul 
proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”; 
- facilitează participarea elevilor şi însoţitorilor din instituţiile de învăţământ din mediul rural din 
judeţul Galaţi, conform programului de desfăşurare a proiectului „O zi la muzeu pentru copiii 
din mediul rural din judeţul Galaţi”; 
- sprijină Consiliul Judeţean Galaţi în activitatea de evaluare a proiectului „O zi la muzeu 
pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”; 
- desemnează o persoană în vederea coordonării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din 
mediul rural din judeţul Galaţi”. 
Pentru desfăşurarea proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”, 
se estimează un necesar de finanţare de maxim 350.000 lei în vederea acoperirii costurilor de 
transport şi masă pentru elevi şi însoţitori. Suma necesară finanţării proiectului este inclusă în 
bugetul local al UAT judeţul Galaţi, aprobat pentru anul 2021.  
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază următoarele prevederi:  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în 
Monitorul oficial al României, Partea I, n. 555/5.VII.2019 art. 173 alin. (1) - „Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: (…) lit. d) - atribuţii privind 
gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; lit. e) - atribuţii privind cooperarea 
interinstituţională pe plan intern şi extern”, alin. (5) – „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la 
alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: lit. a) – 
educaţia; lit. d) - cultura; (…) lit. e) – tineretul” şi alin (7) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute 
la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: (…) lit. a) - hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, 
în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public judeţean.”;  

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 182 
alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu majoritate 
calificată, absolută sau simplă, după caz”. 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 196 alin 
(1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau 
emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum 
urmează:lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”. 
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

 

Director executiv, 
Angheluţă Laura–

Delia 

Director executiv adjunct, 
Hălășag Sorin 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Director executiv, 
Stoica George 

 
Director executiv, 
Măciucă Radu 

 
Serviciul contencios şi  

probleme juridice, 
Nedelcu Georgeta–Alina 

 
 
 
Carmen Coca/                                             D Ex – Laura-Delia Angheluţă 
1 ex./ 20.08.2021                                                                                                                           



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR.  8406 / 25.08.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului judeţean Galaţi privind aprobarea cooperării 

dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Galați, în vederea realizării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din 

judeţul Galaţi”, 2021 
 

Proiectul care face obiectul aprobării are ca scop promovarea valorilor culturale gălăţene în 
rândul elevilor din mediul rural din judeţul Galaţi, contribuind totodată la dezvoltarea 
personală a elevilor din mediul rural gălățean prin cunoașterea valorilor locale și stimularea 
interesului pentru propriul viitor.  
 
Astfel, se propune organizarea a unui program de vizite la muzeele aflate sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Galaţi pentru elevi de nivel gimnazial - clasele a VI-a şi a VII-a – din 
mediul rural din judeţul Galaţi.   
 
Implicarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi în calitate de co-organizator în cadrul 
proiectului este necesară în vederea realizării în bune condiţii a unei astfel de iniţiative prin 
contribuţia adusă la asigurarea respectării reglementărilor specifice desfăşurării de activităţi 
educative extra-curriculare, stabilirea unui program de desfăşurare şi a unei liste de 
participanţi precise şi în acord cu structura anului şcolar, precum şi la facilitarea participării 
elevilor şi cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ din mediul rural din judeţul Galaţi 
 

Cooperarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați în vederea realizării proiectului „O zi la 
muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi” a mai fost aprobată în Consiliul 
Judeţean Galaţi în 19 decembrie 2019, urmând ca activităţile vizate de proiect să se 
desfăşoare în primăvara anului 2020. Având în vedere restricţiile impuse, la momentul 
respectiv, de pandemia COVID-19, proiectul nu a putut fi implementat. 
  
În anul 2021 se propune reluarea acestui proiect şi stabilirea unui program de desfăşurare 
pentru care se va ţine cont nu doar de condiţiile meteorologice şi de structura generală a 
anului şcolar 2021-2022, ci şi de condiţiile sanitare necesare, astfel încât să se asigure un 
management eficient al riscului de răspândire al virusului SARS COV-2.  
 
Acordul de Cooperare propus aprobării stabileşte următoarele atribuţii pentru cele două 
instituţii implicate în realizarea proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din 
judeţul Galaţi”: 
 
Consiliul Județean Galați, în calitate de organizator: 
- elaborează programul de desfăşurare a proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul 
rural din judeţul Galaţi”, în baza informaţiilor furnizate de co-organizator; 
- elaborează listele de participanţi – elevi şi însoţitori – în cadrul proiectului „O zi la muzeu 
pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”, pe baza informaţiilor furnizate de co-
organizator; 
- asigură finanţarea necesară pentru realizarea proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din 
mediul rural din judeţul Galaţi”; 
- asigură cheltuielile necesare pentru transportul elevilor şi însoţitorilor, conform programului 
de desfăşurare şi a listelor de participanţi; 
- asigură cheltuielile de masă necesare pentru elevi şi însoţitori, conform programului de 
desfăşurare şi a listelor de participanţi;   
- asigură accesul la muzeele din Galaţi pentru elevi şi însoţitori, conform programului de 
desfăşurare şi a listelor de participanţi; 



- respectă reglementările specifice aplicabile pentru organizarea de activităţi educative extra-
curriculare; 
- desemnează o persoană în vederea coordonării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din 
mediul rural din judeţul Galaţi”. 
 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați în calitate co-organizator: 
- pune la dispoziţia Consiliul Judeţean Galaţi informaţiile necesare privind structura anului 
şcolar 2021-2022; 
- informează Consiliul Judeţean Galaţi cu privire la reglementările specifice aplicabile pentru 
organizarea de activităţi educative extra-curriculare; 
- sprijină Consiliul Judeţean Galaţi în elaborarea programului de desfăşurare a proiectului „O 
zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”; 
- furnizează Consiliului Judeţean Galaţi listele de participanţi – elevi şi însoţitori – în cadrul 
proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”; 
- facilitează participarea elevilor şi însoţitorilor din instituţiile de învăţământ din mediul rural 
din judeţul Galaţi, conform programului de desfăşurare a proiectului „O zi la muzeu pentru 
copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”; 
- sprijină Consiliul Judeţean Galaţi în activitatea de evaluare a proiectului „O zi la muzeu 
pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”; 
- desemnează o persoană în vederea coordonării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din 
mediul rural din judeţul Galaţi”. 
 
Pentru desfăşurarea proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul 
Galaţi”, se estimează un necesar de finanţare de maxim 350.000 lei în vederea acoperirii 
costurilor de transport şi masă pentru elevi şi însoţitori. Suma necesară finanţării proiectului 
este inclusă în bugetul local al UAT judeţul Galaţi, aprobat pentru anul 2021.  
 
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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană ale Consiliului 
Judeţean Galaţi şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, 
învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement. 
 
Luând în consideraţie importanţa acestui demers, propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați, în vederea realizării proiectului „O zi la muzeu pentru 
copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”, în forma prezentată. 
 
 
 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Costel Fotea 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                         D. Ex. – Laura-Delia Angheluţă 
1 ex./20.08.2021                                                                                                                    .  


