
 

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2021 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi  

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9382/25.08.2021  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi înregistrată la Consiliul 

Județean Galați cu nr. 9382/20.08.2021; 
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. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d) si e), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. d) 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 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea sprijinirii organizării Congresului 
Internaţional de Istorie a Presei cu tema „Presa Românească în perioada 1945-1989”. 

  (2) Se aprobă Acordul de parteneriat cu privire la sprijinirea organizării 
Congresului Internaţional de Istorie a Presei cu tema „Presa Românească în perioada 1945-
1989”, 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 28.000 lei, necesară organizării la Galați, în 
perioada 24-25 septembrie 2021, a Congresului Internaţional de Istorie a Presei cu tema „Presa 
Românească in perioada 1945-1989”. 

  (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 Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. 
             (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 
 

 
 
 
 

 
Panaitescu Manuela                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./20.08.2021                                                                                                                       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 



  

 

 
 

ANEXĂ 
 
 

Acord de parteneriat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați 

 și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

cu privire la sprijinirea organizării Congresului Internaţional de Istorie a 

Presei cu tema „Presa Românească în perioada 1945-1989” 

 
Prezentul Acord are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru sprijinirea organizării Congresului 
Internaţional de Istorie a Presei cu tema „Presa Românească în perioada 1945-1989” la Galați, 
în 24-25 septembrie 2021. 
 
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
 
I. Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  

- asigurarea resurselor financiare cu o valoare maximă de 28.000 lei, necesare bunei 
organizări și desfășurări a evenimentului (cheltuieli de masa şi cazare a participanţilor la 
al IV-lea Congres Internaţional de Istorie a Presei cu tema „Presa Românească în 
perioada 1945-1989”. 

 
II.  Obligațiile Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

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

 

 
 

Consiliul Judeţean Galaţi 
 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

Președinte, 
 

Rector, 

 
Costel Fotea 

Prof. univ.dr.ing.  
Puiu Lucian Georgescu 

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 9382 din 25.08.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Asociaţia Română de Istorie a Presei, în parteneriat 
cu Societatea de Ştiinţe Istorice din România şi Institutul de cultură al românilor din Voivodina 
(Serbia) organizează la Galaţi în perioada 24-25 septembrie 2021, evenimentul cultural ştiinţific 
Congresul Internaţional de Istorie a Presei cu tema „Presa Românească în perioada 1945-1989”. 
 
 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 9382/20.08.2021, Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi a solicitat Consiliului Județean Galați încheierea unui parteneriat în 
vederea organizării în comun a Congresului Internaţional de Istorie a Presei, în luna septembrie 
2021.  
 

Având în vedere importanța evenimentului pentru cultura gălăţeană, considerăm oportună 
implicarea UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, în calitate de partener, în asigurarea 
resurselor financiare cu o valoare maximă de 28.000 lei, necesare bunei organizări și desfășurări 
a evenimentului (cheltuieli de masa şi cazare a participanţilor la al IV-lea Congres International de 
Istorie a Presei cu tema „Presa Românească în perioada 1945-1989”. 
 

Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea domeniului cultural 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. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare 
partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană. 
 

Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în forma prezentă. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Costel Fotea 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panaitescu Manuela                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./20.08.2021                                                                                                                       
 



 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 9382 din 25.08.2021 
 
                                                 

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

Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
 

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 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în vederea sprijinirii organizării 
Congresului Internaţional de Istorie a Presei cu tema „Presa Românească în perioada 1945-
1989”. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la baza adresa înregistrată la Consiliul Județean Galați 
cu nr. 9382/20.08.2021prin care Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a solicitat 
Consiliului Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării la Galaţi în 
perioada 24-25 septembrie 2021, a Congresului Internaţional de Istorie a Presei cu tema 
„Presa Românească în perioada 1945-1989”. 
 
Consiliului judeţean îi revine – potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. b), d) si e), alin. (3) lit. a), 
alin. (5) lit. d) 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 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în vederea sprijinirii 
organizării Congresului Internaţional de Istorie a Presei cu tema „Presa Românească în 
perioada 1945-1989”, îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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Panaitescu Manuela                   D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./20.08.2021                                                                                                                     
  


