
 

                                                                                                      
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din __________________ 2022 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6401/23.06.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate 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. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement ale Consiliului Judeţean Galaţi şi al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 
interinstituţională; 

Având în vedere adresa nr.6401/26.05.2022 și adresa nr. 6401/8.06.2022 a Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi; 

Având în vedere art. 8 din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 
România, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 12 alin. (1) lit. b) din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 
din România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1069 din 18 decembrie 2018; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d și e, alin. (5) lit. c și h 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 dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Galaţi. 

 (2) Se aprobă acordul de parteneriat dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Galaţi, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele 
şi pe seama Consiliului Judeţean Galaţi, a acordului de parteneriat. 

 (4) Se aprobă alocarea sumei de 35.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean 
Galaţi, pe o perioadă de un an, în vederea susţinerii financiare a activităţilor umanitare 
desfăşurate de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Galaţi. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 
România Filiala Galaţi.  

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 
  
 
 

Mihaela Horhocea/                                                                                                                                             D.ex. Laura Delia Angheluţă1 
ex./17.06.2022    
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 6401/ 23.06.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 

dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați și Societatea Națională  
de Cruce Roșie din România - Filiala Galați 

 
 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România este persoană juridică de utilitate publică, 
autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, cu existență nelimitată, care  
funcționează în baza Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995 cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

Articolul 8 din Legea nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu 
modificările și completările ulterioare, prevede că „Societatea Națională de Cruce Roșie din 
România se bucură de protecția și de sprijinul statului și are, în calitate de organizație de 
utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităților publice, iar acestea au obligația 
de a-l acorda”. 
 

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 
România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1069 din 18 decembrie 2018: “(1) 
Categoriile de membri ai SNCRR sunt următoarele: […] b) membru susținător - orice persoană 
fizică sau juridică care contribuie la sprijinirea financiară sau materială a SNCRR”. 
 

Consiliul Județean Galați a încheiat acorduri de parteneriat cu Societatea Naţională de Cruce 
Roşie din România - Filiala Galaţi, conform Hotărârilor Consiliului Județean Galați nr.113/ 
2.06.2021, nr.151/ 26.05.2020, nr.82/ 24.04.2017, nr.669/ 28.07.2011 și nr.134/ 29.09.2014. 
 
Prezentul Acord de parteneriat a expirat la sfârșitul lunii mai 2022. Prin adresele nr. 6401 din 
26.05.2022 și nr.6401 din  8.06.2022, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - 
Filiala Galaţi a solicitat susținere financiară și pentru perioada următoare, în vederea realizării 
activitățile specifice. 
 
Având în vedere implicarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Galaţi în 
acțiuni umanitare specifice în județul Galați, ajutorul acordat refugiaților ucraineni, precum și 
cu ocazia altor evenimente (calamități, acțiuni caritabile) sau pentru informarea și instruirea 
populației, dar și a prevederilor legale, se justifică inițierea unui nou Acord de parteneriat între 
Consiliul Județean Galați și Societatea Română de Cruce Roșie din România - Filiala Galați. 
 
Astfel, Consiliul Județean Galați, în baza noului acord de parteneriat, anexat la prezentul 
proiect de hotărâre, va avea în continuare calitatea de membru susținător al SNCRR și va 
colabora şi susţine derularea proiectelor umanitare inițiate de Societatea Națională de Cruce 
Roșie din România - Filiala Galați pe o perioadă de un an. De asemenea, va aloca suma de 
35.000 lei în vederea susținerii financiare a activităților desfășurate de către societate, pe 
perioada de derulare a parteneriatului. 
 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 
 
 

Mihaela Horhocea/                                                                                                                                             D.ex. Laura Delia Angheluţă 
1 ex./17.06.2022 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 6401/ 23.06.2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 

dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați și Societatea Națională de 
Cruce Roșie din România - Filiala Galați 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin 
Consiliul Județean Galați și Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați.  
 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România este persoană juridică de utilitate publică, 
autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, cu existență nelimitată, care  
funcționează în baza Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
-  adresele nr. 6401 din 26.05.2022 și 8.06.2022 ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 
România Filiala Galaţi; 
- art. 8 din Legea nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu 
modificările și completările ulterioare: „Societatea Națională de Cruce Roșie din România se 
bucură de protecția și de sprijinul statului și are, în calitate de organizație de utilitate publică, 
dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităților publice, iar acestea au obligația de a-l acorda”; 
- art. 12 alin. (1) lit. b) din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1069 din 18 decembrie 2018: ”b) Membru susținător este orice 
persoană fizică sau juridică care contribuie la sprijinirea financiară sau materială a SNCRR.”;  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 173 alin. (1), lit. d) și e): ”Consiliul județean îndeplinește 
următoarele categorii principale de atribuții: d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de 
interes județean; e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern”; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,  art. 173 alin. (5) lit. c) și h): „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 
(1) lit. e), consiliul judeţean asigură conform competențelor sale și în condițiile legii, cadrul 
necesar pentru oferirea serviciilor de interes public județean privind: c) sănătatea și h) situațiile 
de urgență; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,  art. 173 alin. (7) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), 
consiliul judeţean: 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. 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 consecinţă, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 
 
Direcţia de Dezvoltare 

Regională 
Director executiv, 

Laura-Delia Angheluţă  
 

Direcţia Programe  
 

Director executiv, 
Camelia Epure  

 

 Direcţia Economie şi 
Finanţe 

Director executiv, 
George Stoica  

 

Direcţia Tehnică 
 

Director executiv, 
Radu Măciucă 

Direcţia Patrimoniu 
Director executiv, 

        Marin Popescu 
 

 Direcţia Arhitect 
Şef 

Arhitect Şef, 
 

Serviciul Contencios 
şi probleme juridice  

Şef serviciu, 
Alina Nedelcu 

 

 
 
Mihaela Horhocea/                                                                                                                   D. Ex. Laura Delia Angheluță 
1 ex./17.06.2022 


