
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 191 

din 8 iunie 2022 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați  

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5999 /07.06.2022  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
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. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement; 

Având în vedere solicitarea Institutului Național de Transfuzie Sanguină ”Prof. dr. C. T. 
Nicolau”, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 5999/17.05.2022; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d) si e), alin. (3) lit. a), 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 sprijinirii organizării unor acțiuni 
specifice cu ocazia Zilei Mondiale a donatorului de sânge. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat cu privire la organizarea unor acțiuni specifice cu 
ocazia Zilei Mondiale a donatorului de sânge, 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 17.635,80 lei (cu TVA), necesară organizării 
unor acțiuni specifice cu ocazia Zilei Mondiale a donatorului de sânge. 

(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 Centrului Regional de Transfuzie Sanguină 
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 
 

 
 
 
 

 
Daniela Pușcaș                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./07.06.2022                                                                                                                       

            

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 

ACORD DE PARTENERIAT 
în vederea sprijinirii organizării unor acțiuni specifice cu ocazia  

Zilei Mondiale a donatorului de sânge 
 

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 unor acțiuni specifice cu ocazia Zilei Mondiale a 
donatorului de sânge. 
 
 
III. OBLIGAȚIILE PARTENERILOR 
 
Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  

- asigurarea resurselor financiare cu o valoare de 17.635,80 lei (cu TVA), necesare bunei 
organizări unor acțiuni specifice cu ocazia Zilei Mondiale a donatorului de sânge – 14 
iunie 2022 (realizarea materialelor publicitare specifice acestei campanii și afișarea pe 
mijloacele de transport în comun din municipiul Galați, timp de o lună de zile). 

 
Obligațiile Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Galați 

- promovarea evenimentului; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului. 

 
 
IV. DURATA PARTENERIATULUI 
 
Prezentul parteneriat intră în vigoare la data semnării de către cele două părți, fiind încheiat 
pentru o perioadă de o lună de zile. 
 
Prezentul acord poate fi modificat și completat numai cu acordul celor două părți. 
 
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 
 


