
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2022 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din Galați în scopul realizării 
proiectului cultural Gala Scriitorilor 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12144 /24.10.2022  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din Galați 

înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 12144/14.10.2022; 
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 și prognoză economico – socială, Comisiei de specialitate nr. 4, pentru asistenţă 
și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, sportive și de agrement 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. b), d) și 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, cu 
modificările şi 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 şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din Galați în scopul realizării proiectului 
cultural Gala Scriitorilor. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat, Anexă la prezenta hotârare. 
(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 30.000,00 lei, necesară realizării proiectului 

cultural Gala Scriitorilor. 
(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 
realizarea proiectului. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Uniunii Scriitorilor din România, prin Filiala 
Sud Est din 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 

 

 
 
 
 

Manolache Victor                              D. Ex.  – Camelia Epure 
1 ex./20.10.2022                                                                                                                       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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      ANEXĂ 
 

Acordul de parteneriat  
între Județul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi 

și Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din Galați în scopul 
realizării proiectului cultural Gala Scriitorilor 

 
ART. I. PĂRȚILE ACORDULUI 
UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 
7, jud. Galaţi,  tel. 0236 - 302520, fax 0236 - 460703, cod fiscal 3127476, reprezentată prin 
domnul Costel Fotea - Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi,  
 
şi 
 
Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din Galați, cu sediul în municipiul Galaţi, 
Str. Labirint, nr. 1, județul Galați, e-mail: filialasudestusr@gmail.com, reprezentată legal 
împuternicit prin Președinte Filiala Sud Est Florina Zaharia, 
 
numite în continuare părţi, 
 
Având în vedere interesul comun al parţilor în promovarea valorilor culturale, s-a încheiat 
prezentul acord de parteneriat în următoarele condiții: 
 
ART. II OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 
2.1. Prezentul acord stabilește cadrul legal de cooperare între cele două entități, în vederea 
realizării proiectului cultural Gala Scriitorilor. 
 
ART. III DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 
3.1. Prezentul acord de parteneriat va produce efecte juridice între părţile semnatare de la data 
semnării pe toată durata necesară realizării obiectivelor stabilite prin prezentul acord.  
 
ART. IV OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR 
În baza prezentului acord, părţile se vor sprijini reciproc şi se obligă să îndeplinească obiectivul 
asumat la art. 2.1. 
 
4.1. Consiliul Judeţean Galaţi are următoarele obligaţii: 
a) pune la dispoziția Uniunii Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din Galați datele și 
informațiile necesare pentru realizarea obiectivului stabilit prin prezentul acord; 
b) suma maximă alocată de Consiliul Judeţean Galaţi va fi de 30.000,00 lei, în vederea 
asigurării resurselor materiale și serviciilor necesare implementării proiectului;  
c) asigură suportul administrativ în procesul de realizare a activităților concrete, menite în 
vederea realizării obiectivului propus; 
d) facilitează accesul reciproc la informaţiile de interes comun legate de desfăşurarea 
activităților derulate. 
 
4.2. Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din Galați are următoarele 
obligaţii: 
a) va asigura și susține toate activitățile aferente proiectului cultural Gala Scriitorilor; 
b) va constitui colective de specialiști în scopul acordării premiilor ce vor fi înmânate; 
c) va facilita accesul reciproc la informaţiile de interes comun legate de desfăşurarea activităților 
derulate. 
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ART. V ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT 
5.1. Prezentul acord de parteneriat încetează la data la care se constată că scopul acestuia a 
fost atins. 
 
ART. VI DISPOZIȚII FINALE 
6.1. Prezentarea activităților de mai sus nu este limitativă. Părțile au dreptul, oricând, de a 
propune și adăuga, cu acordul celorlalte părți şi în condiţiile legii, și alte activități considerate 
necesare în realizarea activităților propuse și atingerea scopului comun. Orice altă activitate, 
proiect, etc. va completa activitățile și proiectele prezentului acord-cadru de cooperare. 
6.2. Părțile vor prelucra date cu caracter personal doar în măsura în care acest demers este 
necesar îndeplinirii scopurilor mai sus menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate 
și confidențialitate a datelor, specificate în legislația internă și în dreptul comunitar.  
6.3. Modificarea prezentului acord de parteneriat se face numai prin acordul scris al părţilor. 
 
Prezentul acord de parteneriat conține 2 (două) pagini și a fost încheiat azi,.............................., 
în 2 (două) exemplare, cu aceeași forță juridică, fiecare partener primind câte 1 (un) exemplar. 
 

 
Consiliul Judeţean Galaţi Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala 

Sud Est din Galați  
 

Președinte, Președinte Filiala Sud Est  
Costel FOTEA Florina Zaharia 

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 12144 din 24.10. 2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Uniunea Scriitorilor din România, 
prin Filiala Sud Est din Galați în scopul realizării proiectului cultural Gala Scriitorilor 

 
Uniunea Scriitorilor din România este o asociaţie profesională de creatori literari, fără scop lucrativ sau 
patrimonial, de utilitate publică, are ca scop sprijinirea şi apărarea literaturii, a intereselor profesionale, 
economice, sociale şi morale ale scriitorilor. Filiala Sud Est din Galați a Uniunii Scriitorilor organizează 
în perioada octombrie – noiembrie 2022 proiectul cultural Gala Scriitorilor, în scopul celebrării și 
recompensării scriitorilor români din zona de sud-est a României. 
 
Acest proiect cultural își propune să reconfigureze locul și rolul literaturii române contemporane în 
lumea de astăzi și s-o revitalizeze, readucând-o în atenția publicului. Deși se scrie și se publică enorm, 
numărul celor care citesc, mai ales dintre tineri, scade ingrijorator de mult, în timp ce unii, puțini și tot 
mai puțini, citesc tot mai mult. Cultul imaginii (filmul, televiziunea) și mediile electronice câstigă tot mai 
mult teren, în frunte cu internetul și întreaga gamă de posibilități pe care acesta o oferă, împingându-
ne pare-se spre o omenire fără literatură, astfel scriitorii ar trebui să fie încurajați și recompensați. 
Activitățile desfășurate vin sa completeze interesul major al administrației publice locale și implicit al 
comunitatii gălățene pentru opera unor scriitori din aceasta zonă a țării. Vor fi prezenți scriitori din 
Galați, Brăila, Buzău, Constanța, Slobozia și București, membri ai Uniunii Scriitorilor din România. 
 
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 12144/14.10.2022, Uniunea Scriitorilor din 
România Filiala Sud Est din Galați a solicitat Consiliului Județean Galați încheierea unui parteneriat 
pentru realizarea proiectului cultural Gala Scriitorilor și alocarea sumei de 30.000,00 lei pentru 
achiziționarea materialelor și serviciilor necesare bunei desfășurări a proiectului cultural Gala 
Scriitorilor. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat se referă la punerea la dispoziție a 
resurselor materiale și a serviciilor necesare pentru realizarea activităților. Având în vedere atribuțiile 
Consiliului Județean în susținerea cooperării interinstituționale pe plan intern și extern, considerăm 
necesară implicarea Consiliului Județean în realizarea parteneriatului menționat. Ca urmare a celor 
expuse și pentru buna desfășurare a activităților proiectului, propunem aprobarea acordului de 
parteneriat.  
 
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, 
Comisiei de specialitate nr. 4, pentru asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, 
activități științifice, sportive și de agrement și al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăților cetățenești, de cooperare 
interinstituțională. 
 
Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Uniunea Scriitorilor din 
România Filiala Sud Est cu scopul realizării proiectului cultural Gala Scriitorilor în vederea realizării 
parteneriatului, în forma prezentă. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Costel Fotea 

 
 

 
Manolache Victor/                                              D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./20.10.2022                                                                                                                    .  



Manolache Victor/                                  D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./20.10.2022                                                                                                                              

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 12144 din 24.10.2022 
 
 
 

                                                RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Uniunea Scriitorilor din România, 
prin Filiala Sud Est din Galați în scopul realizării proiectului cultural Gala Scriitorilor 

 

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 Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din Galați în scopul 
realizării proiectului cultural Gala Scriitorilor. 
 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la baza adresa înregistrată la Consiliul Județean Galați 
cu nr. 12144/14.10.2022 prin care Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din 
Galați, a solicitat încheierea unui parteneriat pentru realizarea proiectului cultural Gala 
Scriitorilor organizat în perioada octombrie – noiembrie 2022, în scopul în care vor fi celebrați 
și recompensați scriitori români din zona de sud-est a României. 
 
 

Consiliului judeţean îi revine – potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. b), d) și 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 Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din Galați în 
scopul realizării proiectului cultural Gala Scriitorilor, îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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