
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2022 
 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și 
Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării 
Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3855/20.04.2022  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Asociației Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană 

Galaţi nr. 1136/25.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 3855/08.04.2022; 
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 Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi, în vederea organizării 
Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători. 

  (2) Se aprobă Acordul de parteneriat cu privire la organizarea Concursului 
Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători, 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 40.000 lei, necesară organizării, la Galați, a 

concursului național de pescuit. 
  (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 Nevăzătorilor din România – 
Filiala Județeană 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 
 

 

 
 
 
 

 

Florin Tudor                                  D. Ex.  – Camelia Epure 
1 ex./12.04.2022                                                                                                                       
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 
 
 

Acord de parteneriat cu privire la organizarea  

Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători 

 între  

Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați și 
Consiliul Judeţean Galaţi 

 
Prezentul Acord are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea Concursului Național 
de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători. 
 
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
 
I. Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  
- punerea la dispoziţie a spațiilor necesare desfășurării concursului în cadrul Bazei de 

agrement Zătun și asigurarea tuturor elementelor de logistică necesare pentru buna 
desfăşurare a evenimentului; 

- asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a evenimentului 
(materiale 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 Concursului Național de Pescuit Sportiv 

pentru Nevăzători. 
 
II.  Obligațiile Asociației Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi 
 
- asigurarea participării reprezentanților nevăzătorilor din Galaţi şi din România la evenimentul 

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

 
 

Consiliul Judeţean Galaţi Asociația Nevăzătorilor din România 
Filiala Județeană Galați 

 
Președinte, Preşedinte, 

Costel Fotea Vasilică Ilieș 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3855 din 20.04.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați, și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană 

Galaţi în vederea organizării  
Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători 

 
Asociaţia Nevăzătorilor din România este organizaţie nonguvernamentală naţională, cu 
personalitate juridică, independentă, non-profit, recunoscută de utilitate publică prin H.G. nr. 
1033/03.09.2008 şi apolitică, care asigură reprezentarea unitară a intereselor nevăzătorilor la 
nivelul întregii ţări, fiind recunoscută ca organizaţie naţională reprezentativă a nevăzătorilor 
atât de către autorităţile publice române, cât şi de către organizaţiile internaţionale ale 
nevăzătorilor; este membră a Uniunii Europene a Nevăzătorilor, a Uniunii Mondiale a 
Nevăzătorilor, a Consiliului Naţional al Dizabilităţii şi, implicit, a Forumului European al 
Dizabilităţii. Asociația Nevăzătorilor din România, inclusiv Filiala Județeană Galați a acestei 
asociații,organizează și oferă membrilor săi servicii sociale,precum sprijinirea nevăzătorilor în 
întocmirea de documente, în relaţiile lor necesare cu diverse instituţii; susţinerea deficienţilor 
de vedere în căutarea şi găsirea de locuri de muncă; servicii de informare şi consiliere socio-
profesională, consilierea medical-oftalmologică a deficienţilor de vedere; informarea cu privire 
la dispozitivele şi aparatura optică indicată în diverse afecţiuni oculare;consilierea şi asistarea 
companiilor farmaceutice în etichetarea braille a medicamentelor; informarea nevăzătorilor şi 
a publicului larg cu privire la asistenţa vie – câinele – ghid; asigurarea de manuale braille; 
înregistrarea audio de materiale din bibliografia şcolară; organizarea anuală, în parteneriat cu 
Ministerul Educaţiei, de concursuri pe discipline şcolare; organizarea de competiţii sportive 
rezervate elevilor din şcolile pentru deficienţi de vedere; furnizarea de cursuri practice privind 
deprinderi de viaţă cotidiană, orientare spaţială şi mobilitate, scris-citit braille; asigurarea 
accesului la carte, în toate formatele abordabile de către nevăzători şi slabvăzători (carte 
braille, audio, electronică, tipărită cu caractere mărite); accesul  la bibliotecile şi fonotecile de 
la nivelul filialelor din întreaga ţară; organizarea de proiecţii cu filme accesibilizate pentru 
nevăzători prin audiodescripţie.  
 
O componentă importantă a activității asociației este cea de oferire de servicii de sport şi 
socializare, precum: 
-organizarea de campionate naţionale la principalele sporturi accesibile deficienţilor de 
vedere(şah, popice, golbal,atletism,pescuit sportiv, table),desfăşurate pe categorii de acuitate 
vizuală (unde este cazul); 
- procurarea de dispozitive şi echipamente specifice, necesare practicării unor sporturi sau 
jocuri; 
- selectarea celor mai valoroşi sportivi pentru participarea la competiţii internaţionale, 
individuale şi pe echipe; 
- organizarea de excursii la obiective cu caracter istoric, cultural, religios etc; 
- organizarea de deplasări la spectacole, concerte, conferinţe etc; 
- asigurarea însoţirii nevăzătorilor la evenimente culturale sau sportive. 
 
Prin adresa nr. 1136/25.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
3855/08.04.2022, Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi a solicitat 
Consiliului Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării în comun a 
Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători. 
 
 
 



Concursul național de pescuit pentru persoanele cu deficiență de vedere este inițiat de 
Asociația Nevăzătorilor din România și este un program de promovare a sportului pentru 
această categorie socială și în domeniul pescuitului sportiv. Concursul național propus în 
vederea organizării la Galați este primul concurs de acest gen organizat în România. 
 
În cadrul acestui concurs, sunt așteptați să participe reprezentanți ai filialelor Asociației 
Nevăzătorilor din România din mai multe județe ale țării. Având în vedere amploarea și 
nivelul de reprezentativitate al participanților, considerăm oportună implicarea UAT Județul 
Galați prin Consiliul Județean Galați, în calitate de partener în organizarea și desfășurarea 
acestui concurs național de pescuit ca eveniment cu caracter unic la nivel național. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat urmează a fi stabilită 
printr-un acord de parteneriat și se referă la punerea la dispoziție a spațiilor și resurselor 
logistice necesare pentru desfășurarea concursului național de pescuit în cadrul Bazei de 
Agrement Zătun și asigurarea de resurse financiare necesare pentru desfășurarea 
evenimentului. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea dezvoltării 
economice și sociale la nivelul județului Galați, precum și buna colaborare anterioară cu 
Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi, considerăm necesară 
implicarea Consiliului Județean în organizarea evenimentului menționat. 
 
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 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 Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării 
Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători, în forma prezentă. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florin Tudor/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./12.04.2022                                                                                                                    .  



Florin Tudor/                                   D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./12.04.2022                                                                                                                              

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 3855 din 20.04.2022 
 
                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați, și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană 
Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători 

 
 
 

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 Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în vederea 
organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători. 
 
Prin adresa nr. 1136/25.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
3855/08.04.2022, Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi a solicitat 
Consiliului Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării în comun a 
Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători, în perioada 27 -28 iulie 2022. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat urmează a fi stabilită 
printr-un acord de parteneriat și se referă la punerea la dispoziție a spațiilor, resurselor 
logistice necesare pentru desfășurarea concursului național de pescuit în cadrul Bazei de 
Agrement Zătun și asigurarea de resurse financiare necesare pentru desfășurarea 
evenimentului. 
 
Consiliului judeţean îi revine – potrivit dispoziţiilor 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, 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 Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în 
vederea organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători, îndeplineşte 
condiţiile de legalitate. 
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