
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2022 
 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați în vederea organizării unor evenimente 
cu rol important pentru dezvoltarea mediul de afaceri în judeţul Galaţi 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7959/ 21.07.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere solicitarea Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați nr. 

18/04.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 7959/04.07.2022; 
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 – finanțe, 

strategii, studii și 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. b) și e), alin. (5) lit. p) 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 
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, în vederea organizării unor evenimente cu rol 
important pentru dezvoltarea mediul de afaceri în judeţul Galaţi. 

 (2) Se aprobă Acordul de parteneriat cu privire la organizarea unor evenimente cu rol 
important pentru dezvoltarea mediul de afaceri în judeţul Galaţi, Anexă la prezenta hotărâre. 
 (3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele 
Consiliului Judeţean Galaţi, a Acordului de parteneriat. 

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei, necesară organizării și desfășurării 
evenimentelor și acțiunilor prevăzute în Acordul de parteneriat. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
Galați. 

 (2) Direcția Economie și Finanţe și Direcția Programe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei 
hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 

 
Florin Tudor         D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./11.07.2022 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 

 
Acord de parteneriat cu privire la organizarea unor evenimente cu rol important pentru 

dezvoltarea mediul de afaceri în judeţul Galaţi  
între 

Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi și 
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați  

 
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, în calitate 
de Partener, 
și 
PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII GALAȚI, cu sediul în municipiul 
Galați, Str. Al.I. Cuza, Bl. Cristal, Ap. 2-3, jud. Galați, CUI 1550101751, reprezentată prin 
domnul Marian Filimon -  Președinte al Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, în 
calitate de Partener. 
 
ART. II: OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 
Prezentul Acord are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea unor evenimente cu 
rol important pentru dezvoltarea mediul de afaceri în judeţul Galaţi, respectiv: 
- Simpozion cu tema „Mediul de afaceri şi provocările determinate de contextul actual politico-
economic naţional şi geografic internaţional. Modalităţi de sprijin al întreprinzătorilor pentru 
depăşirea dificultăţilor”, 
- Festivitatea de recompensare a performanței în mediul de afaceri la nivelul agenților 
economici din județul Galați. 
 
ART. III: DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 
Acțiunile ce marchează evenimentele de mai sus vor avea loc în luna septembrie 2022. 
Prezentul acord de parteneriat va produce efecte juridice între părțile semnatare de la data 
semnării pe toată durata necesară realizării obiectivelor stabilite prin prezentul acord. 
 
ART. IV: OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR 
Partenerilor le revin următoarele obligații: 
4.1 Obligațiile Consiliului Județean Galaţi 

-  asigurarea resurselor financiare cu o valoare maximă de 20.000 lei necesare bunei 
organizări și desfășurări a evenimentelor, conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de 
comun acord; 

- punerea la dispoziție a sălii de conferințe a Consiliului Județean Galați; 
- promovarea evenimentelor la nivel județean. 

4.2 Obligațiile Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați 
- asigurarea participării reprezentanților mediului de afaceri gălățean și regional, reprezentanți 

ai instituțiilor reprezentative la nivel local și național, reprezentanți ai conducerilor teritorial-
administrative, reprezentanți ai mediului financiar-bancar, colaboratori, mass-media locală și 
centrală; 

- promovarea evenimentelor; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentelor prin asigurarea resurselor 

umane, materiale și logistice pentru desfășurarea în condiții adecvate a acestora. 
 
ART. V: ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT 
Prezentul acord de parteneriat încetează la data la care se constată că scopul acordului a fost 
atins. 
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ART. VI: DISPOZIȚII FINALE 
6.1 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.  
6.2 Modificarea prezentului acord se face numai prin acordul scris al părților. 
 
Prezentul acord a fost încheiat astăzi ........................., în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte semnatară. 
 
 
 

UAT Judeţul Galaţi 
Consiliul JudeţeanGalaţi 

Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
Galați 

 
Președinte, Preşedinte, 

Costel Fotea Marian Filimon 

 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 7959 din 21.07.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Patronatul Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii Galați în vederea organizării unor evenimente cu rol important pentru 
dezvoltarea mediul de afaceri în judeţul Galaţi 

 
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați este o organizație patronală 
neguvernamentală, nonprofit având reprezentativitate județeană, cu personalitate juridică, 
independentă și apolitică. Are caracter de organizație patronală de utilitate publică în 
România. Membrii fondatori sunt I.M.M.-uri gălățene și Consiliul National al Întreprinderilor 
Private Mici și Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.). 
 
Misiunea PIMM Galați constă în promovarea și apărarea intereselor economice, de producție, 
comerciale, financiare, juridice și de orice natură ale întreprinderilor private mici și mijlocii din 
județul Galați în raporturile acestora cu organele puterii și administrației locale, precum și în 
relațiile sale cu alte organe și organisme naționale și internaționale. 
 
Principalele activități ale organizației: 
- Intervenții la organele puterii și administrației locale privind participarea reprezentanților 
organizațiilor patronale ale întreprinderilor cu capital privat, la comisiile de interes local care se 
ocupă de problemele legate de activitatea societăților comerciale. 
- Conlucrarea cu sindicate, patronate, camere de comerț și alte organizații profesionale locale 
și cu organe ale administrației locale în adoptarea soluțiilor ce prezintă interes pentru 
întreprinderile private. 
 - Apărarea intereselor membrilor săi în relațiile cu organele administrației locale și cu 
sindicatele. 
- Acționarea în toate domeniile pentru a crea un mediu favorizant înființării, funcționării, 
dezvoltării și perfecționării întreprinderilor mici și mijlocii; 
 - Acordarea de asistență întreprinderilor mici și mijlocii din zonă în domeniile: economic, 
managerial, social, tehnic, financiar, educațional și juridic. 
- Acționarea pentru respectarea legalității, eticii profesionale, precum și a normelor privind 
concurența loială în activitatea economică și în relațiile dintre întreprinderile mici și mijlocii, 
care să le asigure șanse de profit în condiții egale. 
- Participarea activă pe plan local la dialogul social și la punerea în valoare a experienței, 
cunoștințelor și informațiilor acumulate, care să faciliteze elaborarea deciziilor și a actelor 
normative ce interesează activitatea întreprinderilor mici și mijlocii. 
- Conlucrarea cu organele administrației publice și cu alte organisme în reglementarea 
impozitelor, taxelor, tarifelor și a prețurilor produselor și a altor asemenea activități ce privesc 
întreprinderile mici și mijlocii. 
- Facilitarea, prin intermediul organizațiilor specializate, a accesului membrilor la diverse 
programe de asistență financiară sau de altă natură pe plan local. 
 
Prin adresa nr. 18/04.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
7959/04.07.2022, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați a solicitat Consiliului 
Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării în comun a unor 
evenimente cu un rol important în dezvoltarea mediul de afaceri din județului Galați, respectiv: 
- Simpozion cu tema „Mediul de afaceri şi provocările determinate de contextul actual politico-
economic naţional şi geografic internaţional. Modalităţi de sprijin al întreprinzătorilor pentru 
depăşirea dificultăţilor”, 
- Festivitatea de recompensare a performanței în mediul de afaceri la nivelul agenților 
economici din județul Galați. 
 
Acțiunile ce marchează evenimentele de mai sus vor avea loc în luna septembrie 2022. 



 
La evenimente vor participa: reprezentanții mediului de afaceri gălățean și regional, 
reprezentanți ai instituțiilor reprezentative la nivel local și național, reprezentanți ai 
conducerilor teritorial-administrative, reprezentanți ai mediului financiar-bancar, colaboratori, 
mass-media locală și centrală. 
 
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 acestor evenimente. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat este în cuantum de maxim 
20.000 lei. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea dezvoltării 
economice și sociale la nivelul județului Galați, precum și buna colaborare anterioară cu 
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, considerăm necesară implicarea Consiliului 
Județean în organizarea evenimentelor menționate. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate, precum și 
avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanțe, strategii, studii și prognoză economico 
– socială și al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administrație publică locală, de 
respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, de cooperare interinstituțională. 
 
Luând în considerare importanța acestui demers, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați în vederea organizării unor evenimente cu rol 
important pentru dezvoltarea mediul de afaceri în judeţul Galaţi, în forma prezentă. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florin Tudor/                              D. Ex. –Camelia Epure 
1 ex./11.07.2022  .  



Florin Tudor/                          D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./11.07.2022 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 7959 din 21.07.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului  
între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Patronatul Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii Galați în vederea organizării unor evenimente cu rol important pentru 
dezvoltarea mediul de afaceri în judeţul Galaţi 

 
 
 

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 Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați în vederea organizării unor 
evenimente cu rol important pentru dezvoltarea mediul de afaceri în judeţul Galaţi. 
 
Prin adresa nr. 18/04.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
7959/04.07.2022, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați a solicitat Consiliului 
Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării în comun a unor 
evenimente cu un rol important pentru dezvoltarea mediul de afaceri și care vor avea loc în 
luna septembrie 2022. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat este în cuantum de maxim 
20.000 lei. 
 
Consiliului judeţean îi revine, potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. b) și e), alin. (5) lit. p) și alin. 

(7) lit. a) din Ordonanța de urgență 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 Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați în vederea 
organizării unor evenimente cu un rol important pentru dezvoltarea mediul de afaceri în judeţul 
Galaţi, îndeplinește condițiile de legalitate. 
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