
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 2022 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați, 
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, Complexul 
Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galaţi și Centrul Cultural “Dunărea de 
Jos” Galaţi în vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochii 
copiilor” 

Inițiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 3418/23.03.2022  

Consiliul Județean Galați; 
Având în vedere referatul de aprobare a inițiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Galați;  
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean nr. 211 din 29.09.2021 privind 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Galați și Inspectoratul Școlar Județean Galați 
în vederea realizării proiectului “Muzeele prin ochii copiilor”; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și europeană 
ale Consiliului Județean Galați și al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistență și protecție 
socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, sportive și de agrement; 

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

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a din Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați și 
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, Complexul Muzeal 
de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galaţi și Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi în 
vederea realizării activităților din cadrul proiectului “Muzeele prin ochii copiilor”. 

(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 Acordul de parteneriat. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, Muzeului 
de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, Complexului Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” 
Galaţi și Centrului Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi. 

Art.3. Direcția de Dezvoltare Regională și Direcția Economie și Finanțe din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați vor răspunde de ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 
 

Mircea Toma/                                                                                                               Director executiv: Laura-Delia Angheluță 
1 ex./21.03.2022 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Județului, 

Ionel Coca 



 

    

HOTĂRÂREA Nr.        din                    2022 
pag. nr. 2 

_________________________________________________________________________________ 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI 

Județul Galați, prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galați, str. 

Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, jud. Galați, tel. 0236 30 25 20, fax 0236 46 07 03, e-mail 

conducere@cjgalati.ro, cod fiscal 3127476, reprezentată prin dl. COSTEL FOTEA – 

Președinte al Consiliului Județean Galați, în calitate de organizator, pe de o parte, 

 

MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI, cu sediul în  municipiul Galați, str. Tecuci, nr. 3, bl. 

V3B, cod poștal 800010, jud. Galați, tel. 0236 41 18 98, e-mail office@mavgl.ro, cod fiscal 

3126764, reprezentată prin dl. DAN BASARAB NANU, Manager, în calitate de Partener 1, 

 

MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA” GALAŢI, cu sediul în  municipiul Galați, str. Al. 

I. Cuza, nr. 80, cod poștal 800010, jud. Galați, tel. 0236 41 18 98,  e-mail 

muzeuistoriegalati@yahoo.com, cod fiscal 3952146, reprezentată prin dl. CRISTIAN 

DRAGOŞ CĂLDĂRARU, Manager, în calitate de Partener 2, 

 

COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” GALAŢI, cu 

sediul în  municipiul Galați, str. Regiment 11 - Siret nr. 6A, cod poștal 800340, jud. Galați, tel. 

0236 41 18 98, fax 0236 41 44 75, e-mail contact@cmsngl.ro, cod fiscal 3126560, 

reprezentată prin dl. PAUL LUPOAE, Manager, în calitate de Partener 3, 
 

și 
 

CENTRUL CULTURAL „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI, cu sediul în  municipiul Galați, str. 

Domnească, nr. 61, cod poștal 800008, jud. Galați, tel. 0236 41 84 00, fax 0236 41 55 90, e-

mail office@ccdj.ro, cod fiscal 3127255, reprezentată prin dl. VALI VIOREL SANDU, 

Manager, în calitate de Partener 4,  

pe de altă parte.  

 

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI 

Prezentul Acord vizează cooperarea dintre organizator - Județul Galați, prin Consiliul 

Județean Galați și parteneri - Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul de Istorie „Paul 

Păltănea” Galați, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galați și Centrul 

Cultural „Dunărea de Jos” Galați, în vederea organizării și desfășurării activităţilor - vizitelor la 

muzeele aflate sub autoritatea Consiliului Județean Galați - în cadrul proiectului „Muzeele 

prin ochii copiilor”. 

Activitatea de vizitare a muzeelor se derulează în perioada martie – iunie 2022 şi se 

adresează unui număr estimat de 5.983 persoane: elevi de nivel gimnazial - clasele a VI-a şi 

a VII-a – din mediul rural, municipiul Tecuci și orașele Berești și Târgu Bujor din județul Galați 

și însoțitori. 

mailto:conducere@cjgalati.ro
mailto:office@mavgl.ro
mailto:muzeuistoriegalati@yahoo.com
mailto:contact@cmsngl.ro
mailto:office@ccdj.ro
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Art. 3 ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR 

Județul Galați, prin CONSILIULUI JUDEȚEAN GALAȚI, în calitate de Organizator: 

 coordonează organizarea și asigură finanțarea necesară pentru realizarea proiectului 

„Muzeele prin ochii copiilor”; 

 elaborează programul de desfășurare a vizitelor în cadrul proiectului şi transmite 

partenerilor numărul de vizitatori estimat pentru fiecare zi din program; 

 informează în timp util partenerii în legătură cu modificările survenite în programul de 

desfășurare;  

 promovează activitatea de vizitare a muzeelor pe toată durata de desfășurare a acestora 

prin orice mijloace la dispoziție;  

 transmite partenerilor informațiile privind numele și datele de contact ale persoanelor 

desemnate în calitate de coordonatori ai proiectului din partea Consiliul Județean Galați 

și din partea prestatorului de servicii de organizare; 

 menține contactul permanent cu partenerii în vederea bunei desfășurări a vizitelor la 

muzee în cadrul proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”. 

 

MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAȚI în calitate Partener 1: 

 asigură accesul gratuit la sediul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi din municipiul Galați, Str. 

Tecuci, nr. 3, bl. V3B pentru beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori), în conformitate cu 

programul de desfășurare și cu numărul de vizitatori stabilit și transmis de organizator; 

 asigură ghidajul de specialitate pentru beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori); 

 transmite zilnic organizatorului un raport privind numărul de vizitatori înregistrați în ziua 

precedentă din rândul beneficiarilor proiectului  „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 respectă programul de desfășurare al proiectului elaborat și transmis de organizator, 

luând în considerare și eventualele modificări survenite; 

 sprijină organizatorul în activitatea de promovare a proiectului „Muzeele prin ochii 

copiilor”; 

 sprijină organizatorul în activitatea de evaluare a proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 desemnează o persoană din cadrul Muzeului de Artă Vizuală Galați în vederea 

coordonării activității de vizitare. 

 

MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA” GALAȚI în calitate Partener 2: 

 asigură accesul gratuit la secția Lapidarium a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 

din municipiul Galați, Str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2 bis pentru beneficiarii proiectului (elevi și 

însoțitori), în conformitate cu programul de desfășurare și cu numărul de vizitatori stabilit 

și transmis de organizator; 

 asigură ghidajul de specialitate pentru beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori); 

 transmite zilnic organizatorului un raport privind numărul de vizitatori înregistrați în ziua 

precedentă din rândul beneficiarilor proiectului  „Muzeele prin ochii copiilor”; 
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 respectă programul de desfășurare al proiectului elaborat şi transmis de organizator, 

luând în considerare și eventualele modificări survenite; 

 sprijină organizatorul în activitatea de promovare a proiectului „Muzeele prin ochii 

copiilor”; 

 sprijină organizatorul în activitatea de evaluare a proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 desemnează o persoană din cadrul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați în vederea 

coordonării activității de vizitare. 

 

COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” GALAȚI în 

calitate Partener 3: 

 asigură accesul gratuit la Grădina Zoologică din Pădurea Gârboavele, com. Tulucești, 

Grădina Botanică și secțiile Muzeului din municipiul Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 6A 

pentru beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori), în conformitate cu programul de 

desfășurare și cu numărul de vizitatori stabilit și transmis de organizator; 

 asigură ghidajul de specialitate pentru beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori); 

 transmite zilnic organizatorului un raport privind numărul de vizitatori înregistrați în ziua 

precedentă din rândul beneficiarilor proiectului  „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 respectă programul de desfășurare al proiectului elaborat şi transmis de organizator, 

luând în considerare și eventualele modificări survenite; 

 sprijină organizatorul în activitatea de promovare a proiectului „Muzeele prin ochii 

copiilor”; 

 sprijină organizatorul în activitatea de evaluare a proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 desemnează o persoană din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan 

Angheluţă” Galați în vederea coordonării activității de vizitare. 

 

CENTRUL CULTURAL „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI în calitate Partener 4: 

 asigură accesul gratuit la Muzeul Satului „Petru Caraman” și Muzeul Zonei Pescărești din 

județul Galați, aflate în Pădurea Gârboavele, com. Tulucești, jud. Galați, pentru 

beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori), în conformitate cu programul de desfășurare și 

cu numărul de vizitatori stabilit și transmis de organizator; 

 asigură ghidajul de specialitate pentru beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori); 

 transmite zilnic organizatorului un raport privind numărul de vizitatori înregistrați în ziua 

precedentă din rândul beneficiarilor proiectului  „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 respectă programul de desfășurare al proiectului elaborat și transmis de organizator, 

luând în considerare și eventualele modificări survenite; 

 sprijină organizatorul în activitatea de promovare a proiectului „Muzeele prin ochii 

copiilor”; 

 sprijină organizatorul în activitatea de evaluare a proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”; 
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 desemnează o persoană din cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați în vederea 

coordonării activității de vizitare. 

 

Art. 4 DURATA ACORDULUI 

Prezentul acord este încheiat pentru perioada de desfășurare a proiectului. 

 

Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de 5 exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 
 

ORGANIZATOR, 

 

PARTENER 1 

 

PARTENER 2 

 

PARTENER 3 

 

PARTENER 4 

 

JUDEŢUL 
GALAŢI - 

CONSILIUL 
JUDEŢEAN 

GALAŢI 

MUZEUL DE 
ARTĂ VIZUALĂ 

GALAŢI 

MUZEUL DE 
ISTORIE 
„PAUL 

PĂLTĂNEA” 
GALAŢI 

COMPLEXUL 
MUZEAL DE 
ŞTIINŢELE 
NATURII 

„RĂSVAN 
ANGHELUŢĂ” 

GALAŢI 

CENTRUL 
CULTURAL 
„DUNĂREA 

DE JOS” 
GALAŢI 

Președinte, Manager, Manager, Manager, Manager, 

Costel FOTEA 

 

Dan Basarab 
NANU 

 

Cristian Dragoş 
CĂLDĂRARU 

 

Paul LUPOAE 

 

Vali Viorel 
SANDU 

 
 

 

 

 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 3418/ 23.03.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea parteneriatului 

dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați, Muzeul de Artă Vizuală Galați, 
Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galați, Complexul Muzeal de Științele Naturii 

“Răsvan Angheluță” Galați și Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galați în vederea 
realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochii copiilor” 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 211 din 29 septembrie 2021, a fost aprobată 
cooperarea Judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Galaţi în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”.  

Acest proiect ca scop promovarea valorilor culturale gălățene în rândul elevilor din județul 
Galați şi presupune organizarea a unui program de vizite la muzeele aflate sub autoritatea 
Consiliului Județean Galați pentru elevi de nivel gimnazial - clasele a VI-a şi a VII-a – din 
mediul rural, municipiul Tecuci și orașele Berești și Târgu Bujor din județul Galați.  

Numărul total al beneficiarilor acestui proiect este de 5.983 de persoane, din care 5.426 de 
elevi și 557 de însoțitori, iar alocarea financiară aprobată este de 499.235 lei din bugetul local 
al Judeţului Galaţi. 

În programul de vizitare propus prin proiect sunt incluse următoarele obiective:  

 Spaţiul expoziţional al Muzeului de Artă Vizuală din municipiul Galaţi, str. Tecuci, bl. 
V3; 

 Secţia Lapidarium a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din municipiul Galaţi, str. Mr. 
Iancu Fotea, nr. 2 bis; 

 Grădina Botanică și secţiile Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” din municipiul Galaţi, str. str. Regiment 11 Siret, nr. 6A; 

 Grădina Zoologică a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” din 
Pădurea Gârboavele, comuna Tulucești, judeţul Galaţi; 

 Muzeul Satului „Petru Caraman” și Muzeul Zonei Pescărești a Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos” din Pădurea Gârboavele, comuna Tulucești, județul Galați. 

În vederea realizării în bune condiţii a vizitelor propuse este necesară încheierea unui Acord 
de Parteneriat cu instituţiile culturale implicate, acord prin care se stabilesc atât atribuţiile 
Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de organizator, cât şi ale fiecărei instituţii partenere, în 
parte, după cum urmează: 

JUDEȚUL GALAȚI, PRIN CONSILIULUI JUDEȚEAN GALAȚI, în calitate de Organizator: 

 coordonează organizarea și asigură finanțarea necesară pentru realizarea proiectului 
„Muzeele prin ochii copiilor”; 

 elaborează programul de desfășurare a vizitelor în cadrul proiectului şi transmite 
partenerilor numărul de vizitatori estimat pentru fiecare zi din program; 

 informează în timp util partenerii în legătură cu modificările survenite în programul de 
desfășurare;  

 promovează activitatea de vizitare a muzeelor pe toată durata de desfășurare a acestora 
prin orice mijloace la dispoziție;  



 transmite partenerilor informațiile privind numele și datele de contact ale persoanelor 
desemnate în calitate de coordonatori ai proiectului din partea Consiliul Județean Galați 
și din partea prestatorului de servicii de organizare; 

 menține contactul permanent cu partenerii în vederea bunei desfășurări a vizitelor la 
muzee în cadrul proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”. 

MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAȚI în calitate Partener 1: 

 asigură accesul gratuit la sediul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi din municipiul Galați, Str. 
Tecuci, nr. 3, bl. V3B pentru beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori), în conformitate cu 
programul de desfășurare și cu numărul de vizitatori stabilit și transmis de organizator; 

 asigură ghidajul de specialitate pentru beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori); 

 transmite zilnic organizatorului un raport privind numărul de vizitatori înregistrați în ziua 
precedentă din rândul beneficiarilor proiectului  „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 respectă programul de desfășurare al proiectului elaborat și transmis de organizator, 
luând în considerare și eventualele modificări survenite; 

 sprijină organizatorul în activitatea de promovare a proiectului „Muzeele prin ochii 
copiilor”; 

 sprijină organizatorul în activitatea de evaluare a proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 desemnează o persoană din cadrul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi în vederea 
coordonării activității de vizitare. 

MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA” GALAȚI în calitate Partener 2: 

 asigură accesul gratuit la secția Lapidarium a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
din municipiul Galați, Str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2 bis pentru beneficiarii proiectului (elevi și 
însoțitori), în conformitate cu programul de desfășurare și cu numărul de vizitatori stabilit 
și transmis de organizator; 

 asigură ghidajul de specialitate pentru beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori); 

 transmite zilnic organizatorului un raport privind numărul de vizitatori înregistrați în ziua 
precedentă din rândul beneficiarilor proiectului  „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 respectă programul de desfășurare al proiectului elaborat şi transmis de organizator, 
luând în considerare și eventualele modificări survenite; 

 sprijină organizatorul în activitatea de promovare a proiectului „Muzeele prin ochii 
copiilor”; 

 sprijină organizatorul în activitatea de evaluare a proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 desemnează o persoană din cadrul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi în vederea 
coordonării activității de vizitare. 

COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” GALAȚI în 
calitate Partener 3: 

 asigură accesul gratuit la Grădina Zoologică din Pădurea Gârboavele, com. Tulucești, 
Grădina Botanică și secțiile Muzeului din municipiul Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 6A 
pentru beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori), în conformitate cu programul de 
desfășurare și cu numărul de vizitatori stabilit și transmis de organizator; 

 asigură ghidajul de specialitate pentru beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori); 

 transmite zilnic organizatorului un raport privind numărul de vizitatori înregistrați în ziua 
precedentă din rândul beneficiarilor proiectului  „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 respectă programul de desfășurare al proiectului elaborat şi transmis de organizator, 
luând în considerare și eventualele modificări survenite; 

 sprijină organizatorul în activitatea de promovare a proiectului „Muzeele prin ochii 
copiilor”; 

 sprijină organizatorul în activitatea de evaluare a proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 desemnează o persoană din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi în vederea coordonării activității de vizitare. 

CENTRUL CULTURAL „DUNĂREA DE JOS” GALAȚI în calitate Partener 4: 

 asigură accesul gratuit la Muzeul Satului „Petru Caraman” și Muzeul Zonei Pescărești din 
județul Galați, aflate în Pădurea Gârboavele, com. Tulucești, jud. Galați, pentru 



beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori), în conformitate cu programul de desfășurare și 
cu numărul de vizitatori stabilit și transmis de organizator; 

 asigură ghidajul de specialitate pentru beneficiarii proiectului (elevi și însoțitori); 

 transmite zilnic organizatorului un raport privind numărul de vizitatori înregistrați în ziua 
precedentă din rândul beneficiarilor proiectului  „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 respectă programul de desfășurare al proiectului elaborat și transmis de organizator, 
luând în considerare și eventualele modificări survenite; 

 sprijină organizatorul în activitatea de promovare a proiectului „Muzeele prin ochii 
copiilor”; 

 sprijină organizatorul în activitatea de evaluare a proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”; 

 desemnează o persoană din cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi în vederea 
coordonării activității de vizitare. 

 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate, precum și 
avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare 
partenerială locală, județeană, regională și europeană ale Consiliului Județean Galați și al 
Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, 
cultură, activități științifice, sportive și de agrement. 

Luând în considerație importanța acestui demers, propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați, 
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, Complexul Muzeal 
de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galaţi și Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi în 
vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
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Direcţiile din aparatul de specialitate  
al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea parteneriatului 

dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, 
Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, Complexul Muzeal de Științele Naturii “Răsvan 

Angheluță” Galaţi și Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi în vederea realizării 
activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochii copiilor” 

 
 

Proiectul care face obiectul aprobării are ca scop promovarea valorilor culturale gălățene în 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 211 din 29 septembrie 2021, a fost aprobată 
cooperarea Judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Galaţi în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”.  

Acest proiect ca scop promovarea valorilor culturale gălățene în rândul elevilor din județul 
Galați şi presupune organizarea a unui program de vizite la muzeele aflate sub autoritatea 
Consiliului Județean Galați pentru elevi de nivel gimnazial - clasele a VI-a şi a VII-a – din 
mediul rural, municipiul Tecuci și orașele Berești și Târgu Bujor din județul Galați.  

Numărul total al beneficiarilor acestui proiect este de 5.983 de persoane, din care 5.426 de 
elevi și 557 de însoțitori, iar alocarea financiară aprobată este de 499.235 lei din bugetul local 
al Judeţului Galaţi. 

În programul de vizitare propus prin proiect sunt incluse următoarele obiective:  

 Spaţiul expoziţional al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi din municipiul Galaţi, str. Tecuci, 
bl. V3; 

 Secţia Lapidarium a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi din municipiul Galaţi, str. 
Mr. Iancu Fotea, nr. 2 bis; 

 Grădina Botanică și secţiile Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi din municipiul Galaţi, str. str. Regiment 11 Siret, nr. 6A; 

 Grădina Zoologică a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi 
din Pădurea Gârboavele, comuna Tulucești, judeţul Galaţi; 

 Muzeul Satului „Petru Caraman” și Muzeul Zonei Pescărești a Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi din Pădurea Gârboavele, comuna Tulucești, județul Galați. 

În vederea realizării în bune condiţii a vizitelor propuse este necesară încheierea unui Acord 
de Parteneriat cu instituţiile culturale implicate, acord prin care se stabilesc atât atribuţiile 
Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de organizator, cât şi ale fiecărei instituţii partenere, în 
parte.  

Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază următoarele prevederi:  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare art. 173 alin. (1) - „Consiliul judeţean îndeplineşte 
următoarele categorii principale de atribuţii: (…) lit. d) - atribuţii privind gestionarea serviciilor 
publice de interes judeţean; lit. e) - atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan 
intern şi extern”, alin. (5) – „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul 
judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: lit. a) – educaţia; lit. d) - cultura; (…) 
lit. e) – tineretul” şi alin (7) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul 
judeţean: (…) lit. a) - hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 



 

juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi 
realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.”;  

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare art. 182 alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, 
consiliul judeţean adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare art. 196 alin (1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, 
autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu 
caracter normativ sau individual, după cum urmează: lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean 
adoptă hotărâri”. 
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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