
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 178 

din 26 mai 2022 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și 
Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați în vederea organizării 
competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5097/18.05.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Asociației Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați nr. 

332/20.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 5097/1/21.04.2022, respectiv cu 
nr. 6400/26.05.2022; 

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 Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați, în vederea organizării competiției 
sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022. 

  (2) Se aprobă Acordul de parteneriat cu privire la organizarea competiției sportive 
„Cupa Danubius”, ediția 2021, 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 92.500 lei, necesară organizării la Galați a  
competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022. 

  (2) Suma menţionată se va plăti din bugetul local al Consiliului Județean Galaţi pe 
anul 2022, în conformitate cu documentele justificative ale cheltuielilor angajate pentru 
organizarea evenimentului amintit. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociației Persoanelor cu Handicap „Sporting 
Club” Galați. 

  (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 
 

 
 
 
 

 
Tudor Florin                                  D. Ex.  – Camelia Epure 
1 ex./26.05.2022                                                                                                                       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 
 
 

Acord de parteneriat cu privire la organizarea  

competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022, între  

Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați și 
Consiliul Judeţean Galaţi 

 
Prezentul Acord are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea competiției sportive 
„Cupa Danubius”, ediția 2022, în perioada 14-17 iunie. 
 
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
 
I. Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  
- punerea la dispoziţie a spațiilor necesare desfășurării concursului de pescuit în cadrul 

competiției sportive „Cupa Danubius” în cadrul Bazei de agrement Zătun și asigurarea tuturor 
elementelor de logistică necesare pentru buna desfăşurare a evenimentului; 

- asigurarea resurselor financiare cu o valoare maximă de 92.500 lei necesare bunei organizări 
și desfășurări a evenimentului (materialele de promovare, cazarea și masa aferente 
participanților, transportul local al participanților, premii etc.), conform datelor organizatorice ce 
vor fi stabilite de comun acord; 

- promovarea evenimentului; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 

2022.  
 
II.  Obligațiile Asociației Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați 
 
- asigurarea participării sportivilor cu handicap locomotor la evenimentul organizat; 
- promovarea evenimentului; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului. 
 

 
 

Consiliul Judeţean Galaţi Asociația Persoanelor cu Handicap 
„Sporting Club” Galați 

 
 Președinte,   Preşedinte, 
Costel Fotea Vasile Cristea 

 
 

 


