
 
HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2022 
 

privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi 
Asociația Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci (ARPIA), în 
vederea realizării plăcii comemorative din marmură pentru primul spital aeronautic din 
România și al doilea din Europa  

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10680 / 15.09.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Asociației Române pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – 

Filiala Tecuci, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 10680/09.09.2022; 
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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi 
europeană și al Comisiei de specialitate nr. 4 asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), d) și e), alin (3), lit. a), alin. (5) lit. d) 
și j) și alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă asocierea dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați 
şi Asociația Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci, în vederea 
realizării plăcii comemorative din marmură pentru amplasarea pe clădirea situată în str. 1 
Decembrie 1918, nr. 75, municipiul Tecuci, aflată în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  

 (2) Se aprobă Acordul de parteneriat 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 parteneriat. 

Art.2.  (1) Se aprobă alocarea sumei de 3.600 lei, necesară realizării plăcii 
comemorative din marmură pentru amplasarea pe clădirea situată în str. 1 Decembrie 1918, nr. 
75, aparținând Consiliului Județean Galați. 

(2) Suma menţionată se va plăti din bugetul propriu al Județului Galaţi, pe anul 2022, în 
conformitate cu documentele justificative ale cheltuielilor angajate pentru realizării plăcii 
comemorative. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociației Române pentru Propagandă și 
Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci. 

(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 
 
 

 
 
 
 

Elena Checheriță  1 ex./09.09.2022                                                                                                                Director Executiv  – Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 
 

Acord de parteneriat cu privire la realizarea și inaugurarea plăcii 

comemorative, între Consiliul Judeţean Galaţi și Asociația Română pentru 

Propaganda și Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci (ARPIA) 

 

Prezentul Acord are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru realizarea plăcii comemorative 

din marmură pentru amplasarea pe clădirea situată în str. 1 Decembrie 1918, nr. 75.  

În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 

 

I.  Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  

- asigurarea resurselor financiare cu o valoare maximă de 3.600 lei, necesare realizării plăcii 

comemorative din marmură pentru amplasarea pe clădirea situată în str. 1 Decembrie 1918, nr. 

75, conform datelor ce vor fi stabilite de comun acord; 

- sprijinirea reciprocă, în vederea creșterii gradului de conștientizare asupra importanței 

istorice locale și naționale a clădirilor de patrimoniu;  

- promovarea activităților Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii – Filiala 

Tecuci (ARPIA), custode al Expoziției Permanente „Aeronautica Moldovei” ( Muzeul 

Aeronauticii Moldovei) din muncipiul Tecuci, județul Galați. 

 

II. Obligațiile Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii – Filiala 

Tecuci (ARPIA)  

- asigurarea condițiilor logistice și a resurselor necesare realizarea plăcii comemorative  în 

colaborare cu Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci 

(ARPIA); 

- implicarea directă în gestionarea și coordonarea acțiunilor în vederea realizării și inaugurării 

plăcii comemorative, care va fi amplasată pe clădirea de patrimoniu în care a funcționat primul 

spital aeronautic din România și al doilea din Europa. 

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi Asociația Română pentru 

Propaganda și Istoria Aeronauticii – 

Filiala Tecuci (ARPIA) 

 

 Președinte,   Preşedinte, 

Costel Fotea Dorel Chiș 

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 10680 din 15.09.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul 

Județean Galați şi Asociația Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala 
Tecuci (ARPIA), în vederea realizării și inaugurării plăcii comemorative din marmură pentru 

primul spital aeronautic din România și al doilea din Europa 
 

Asociația Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci (ARPIA) a solicitat 
Consiliului Județean Galați implicarea în vederea realizării și inaugurării plăcii comemorative din 
marmură pentru primul spital aeronautic din România și al doilea din Europa, clădirea fiind situată 
în str. 1 Decembrie 1918, nr. 75, Municipiul Tecuci, Județul Galați. 
 

Prin adresa înregistrată cu nr. 10680/09.09.2022, Asociația Română pentru Propagandă și Istoria 
Aeronauticii – Filiala Tecuci (ARPIA) a solicitat Consiliului Județean Galați implicarea în vederea 
realizării plăcii comemorative din marmură pentru primul spital aeronautic din România și al doilea 
din Europa.  

În septembrie 1917, în Municipiul Tecuci s-a înființat și a funcționat primul Spital Aeronautic din 
România, al doilea din Europa și al patrulea din lume de către Maior Aviator doctor Victor Anastasiu 
care a fost și al doilea medic pilot din lumea. Clădirea există și în acest moment aparține Consiliului 
Județean Galați, fiind situată în str. 1 Decembrie 1918, nr. 75, Municipiul Tecuci, Județul Galați. 
Acest spital aeronautic s-a transformat în timp în Centrul de Medicină Aeronautică și Spațială 
„General Aviator Doctor Victor Anastasiu”. 
 

Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat urmează a fi stabilită printr-un 
acord de parteneriat și se referă la asigurarea de resurse financiare necesare pentru realizarea plăcii 
comemorative ce va fi amplasată pe clădirea situată în str. 1 Decembrie 1918, nr. 75, Municipiul 
Tecuci, Județul Galați. 
 

Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea dezvoltării socio- 
culturale la nivelul județului Galați, considerăm necesară implicarea Consiliului Județean Galați în 
realizarea și inaugurarea plăcii comemorative menționate mai sus. 
 

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere publică. 
 

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 și al Comisiei de specialitate nr. 4 asistenţă şi protecţie 
socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement ale Consiliului 
Judeţean Galaţi. 
 

Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația 
Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci (ARPIA), în vederea realizării 
plăcii comemorative din marmură pentru primul spital aeronautic din România și al doilea din 
Europa, pentru amplasarea pe clădirea situată în str. 1 Decembrie 1918, nr. 75, Municipiul Tecuci, 
Județul Galați. 

PREŞEDINTE, 
Costel Fotea 

 
 
 
Elena Checheriță/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./09.09.2022                                                                                                                    .  



Elena Checheriță/                      D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./09.09.2022                                                                                                                              

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 10680 din 15.09. 2022 
 
                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin 

Consiliul Județean Galați şi Asociația Române pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii 
– Filiala Tecuci (ARPIA), în vederea realizării plăcii comemorative din marmură pentru 

primul spital aeronautic din România și al doilea din Europa 
 

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 Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci 
(ARPIA), în vederea realizării plăcii comemorative din marmură pentru primul spital aeronautic 
din România și al doilea din Europa, respectiv pentru clădirea situată în str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 75, Municipiul Tecuci, Județul Galați. 
 
Prin adresa înregistrată cu nr. 10680/09.09.2022, Asociația Română pentru Propagandă și 
Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci (ARPIA) a solicitat Consiliului Județean Galați implicarea în 
vederea realizării și inaugurării plăcii comemorative din marmură pentru primul spital aeronautic 
din România și al doilea din Europa, clădirea fiind situată în str. 1 Decembrie 1918, nr. 75, 
Municipiul Tecuci, Județul Galați. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat urmează a fi stabilită printr-
un acord de parteneriat și se referă la asigurarea de resurse financiare necesare pentru 
desfășurarea evenimentului. 
 
Consiliului judeţean îi revine – potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. 3), lit. a), 
alin. (5) lit. d) și j) 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 asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin 
Consiliul Județean Galați şi Asociația Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – 
Filiala Tecuci (ARPIA), în vederea realizării și inaugurării plăcii comemorative din marmură 
pentru primul spital aeronautic din România și al doilea din Europa, îndeplineşte condiţiile de 
legalitate. 
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