
 

    
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din ___________________ 2022 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați și Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, 
în vederea înființării unui birou județean în municipiul Galați   

Iniţiator: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9191/24.10.2022  

      
        Consiliul Judeţean Galaţi; 

Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
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. 2 pentru promovarea 

programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană și 
al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 

Având în vedere solicitarea Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului nr. 
72/07.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 9191/10.08.2022; 

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

Având în vedere prevederile art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență 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 dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați și Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, în vederea 
înființării unui birou județean în municipiul Galați. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați și Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, anexă 
la prezenta hotărâre. 

(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea, în numele 
și pe seama Consiliului Județean Galați, a acordului de parteneriat. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Organizației pentru Apărarea Drepturilor 

Omului.  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
                                                                         Director executiv,                                                                                                                                                                                                            
                                                                           Popescu Marin 
 

                                                                                                                                                                      Director executiv adjunct,                                                                                                                                                                                
Șef serviciu,                                                                                                                                                             Hălășag Sorin 
Nedelcu Costel/10.10.2022 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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ANEXA 
 

Acord de parteneriat 
  

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cod de 
identificare fiscală (CIF) 3127476 cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, judeţul 
Galaţi, telefon 0236/302520, fax. 0236/411099 reprezentat de domnul Costel FOTEA, în 
calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Galați, 
 
și 
 
Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, în calitate de autoritate responsabilă, cu 
sediul în str. 9 Maior Băcilă, bloc 18, parter, sectorul 2, municipiul Bucureşti, reprezentată prin 
domnul Florentin SCALEȚCHI în calitate de Preşedinte fondator OADO,  
 
au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat. 
 
ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat 
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Organizația pentru 
Apărarea Drepturilor Omului, în vederea înființării unui birou județean în municipiul Galați. 
 
ART. 2 Obligațiile Consiliului Județean Galați 
În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Consiliul Județean Galați  are 
următoarele obligații: 
1. aplicarea în comun a unor programe pentru organizarea și desfășurarea de acțiuni pentru 
cunoașterea și afirmarea drepturilor omului în județul Galați, precum și acordarea sprijinului 
moral și material persoanelor sau grupurilor în realizarea și respectarea drepturilor 
fundamentale, în raporturile cu autoritățile statului și alte organe ale puterii; 
2. promovarea de noi acorduri de colaborare; 
3. implicarea în elaborarea de proiecte și strategii privind participarea consiliului județean la 
acțiuni, manifestări, programe, schimburi la nivel internațional. 
4. punerea la dispoziția Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului a unui spațiu pentru 
desfășurarea activității structurii teritoriale (birou județean), în vederea promovării acțiunilor de 
apărare a drepturilor omului și cetățeanului, a libertății de conștiință, a libertății de acțiune. 
 
ART. 3 Obligațiile Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului (OADO) 
În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Organizația pentru     Apărarea 
Drepturilor Omului are următoarele obligații: 
1. aplicarea în comun a unor programe pentru organizarea și desfășurarea de acțiuni pentru 
cunoașterea și afirmarea drepturilor omului în județul Galați, precum și acordarea sprijinului 
moral și material persoanelor sau grupurilor în realizarea și respectarea drepturilor 
fundamentale, în raporturile cu autoritățile statului și alte organe ale puterii; 
2. sprijinirea, prin mijloace specifice, activității de ocrotire a mediului, educarea cetățenilor în 
spiritul grijii față de natură și îmbunătățire a ambientului;  
3. desfășurarea de activități cu caracter educativ, în special în rândul tinerilor și copiilor, pentru 
înțelegerea scopului profund umanitar, dar și al conținutului Declarației Universale a 
Drepturilor Omului și crearea unor convingeri solide de a acționa pentru apărarea și 
promovarea acestor drepturi. 
4. inițierea ori, după caz, susținerea acțiunilor instituțiilor de stat care au ca scop afirmarea și 
apărarea drepturilor omului, crearea climatului necesar realizării acestora și înlăturarea 
cauzelor și condițiilor care permit încălcarea lor în orice formă; 
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5. acordarea de asistență, în mod dezinteresat, cetățenilor români din județul Galați ale căror 
drepturi sunt încălcate sau restrânse, prin acțiuni ale puterii executive sau judecătorești; 
6. folosirea spațiului pus la dispoziție conform destinației acestuia; 
7. păstrarea integrității spațiului, fără a aduce modificări acestuia; 
8. suportarea tuturor cheltuielilor pentru întreținerea spațiului și a cheltuielilor cu utilitățile 
(curent electric, încălzire, apă, etc.). 
 
ART. 4 Termene 
(1) Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioadă de 1 an cu prelungire automată, pe 
perioade succesive de câte un an, dacă niciuna dintre părți nu notifică denunțarea lui și intră 
în vigoare la data semnării de către ambele părți. 
(2) Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord de parteneriat prin notificare scrisă 
adresată celeilalte părți. În acest caz, prezentul acord de parteneriat nu mai este în vigoare 
începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării. 
 
ART. 5 Comunicare 
(1) Părțile își vor transmite reciproc datele și informațiile necesare ducerii la îndeplinire a 
obiectului prezentului acord de parteneriat, conform legislației în vigoare și cu aplicarea 
principiului nevoii de a cunoaște. 
(2) Comunicarea datelor menționate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele 
recunoscute și acceptate de părți. 
 
ART. 6 Dispoziții finale  
(1) Orice modificare și/sau completare a prezentului protocol de colaborare se face în scris, 
prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele. 
(2) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării protocolului de colaborare, transmite 
celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate. 
 
Prezentul acord s-a semnat azi.........................., în două exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte. 
  

 
 

 
Consiliul Judeţean Galaţi   

 
 

Președinte,                                                                 

  
Organizația pentru Apărarea 

Drepturilor Omului 
 

Președinte, 
 

Costel Fotea  Florentin Scalețchi 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     Nr. 9191 din 24.10.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 

Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, în vederea înființării unui birou 
județean în municipiul Galați 

 
Prin adresa nr. 72/07.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

9191/10.08.2022, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului solicită punerea la 
dispoziție a unui spațiu, pentru înființarea unui birou județean, necesar desfășurării activității 
de apărare a drepturilor omului în municipiul și județul Galați. 

Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului - „OADO” este organizație 
neguvernamentală de interes național și utilitate publică, conform H.G. nr. 1183 din 28 
noiembrie 2000, specializată în problematica complexă a ceea ce înseamnă cunoașterea, 
promovarea și apărarea drepturilor fundamentale ale omului, așa cum sunt cele stipulate în 
Declarația Universală a Drepturilor Omului de la 10 decembrie 1948. O.A.D.O. a fost înființată 
imediat după Revoluția din 1989, în aprilie 1990 și are ca scop promovarea principiilor Cartei 
ONU și Declarației Universale a Drepturilor Omului în procesul de restaurare democratică și 
de reforme economice și sociale post-totalitare din România. 

Organizația se manifestă activ atât în cadrul societății civile interne, cât și internaționale, 
păstrând o permanentă legătură cu instituțiile europene și cu principalele organisme ONU 
implicate în promovarea drepturilor și libertăților ființelor umane, fiind instituție juridică de 
interes național și utilitate publică, membru cu statut special consultativ al ONU-ECOSOC, cu 
reprezentant permanent la New York, Geneva și Viena, membru participativ al Consiliului 
Europei, cu reprezentant permanent la Strasbourg și Bruxelles și membru colectiv al 
Academiei Oamenilor de Știință din România, beneficiară a nenumăratelor protocoale de 
parteneriat cu instituțiile statului român – ministere și agenții – și cu o multitudine de organizații 
aparținând societății civile, funcționează în România după aceeași schemă de organizare a 
Instituției Avocatul Poporului, cu care colaborează în baza Legii nr. 35/1997 privind 
organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, cu modificările şi completările 
ulterioare și a Protocolului de Parteneriat semnat pe termen nelimitat între OADO și Instituția 
Avocatul Poporului. 

Pentru a da curs solicitării Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului, se impune 
încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul Județean Galați și organizație în vederea 
aplicării în comun a unor programe de promovare și apărare a drepturilor fundamentale ale 
omului. 

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind cooperarea interinstituțională 
pe plan intern și extern, hotărăște, în condițiile 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, 
conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în Monitorul 
Oficial al României nr.555/05.07.2019, Partea I, cu modificările şi completările ulterioare, art. 
173 alin. (1) lit. e) și alin. (7) lit. a). 

Prin aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați și Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului (OADO) se pun 
bazele derulării de proiecte în comun pentru promovarea și apărarea drepturilor fundamentale 
ale omului. 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea acordului de parteneriat dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Organizația pentru 
Apărarea Drepturilor Omului. 

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. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, 
regională şi europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 5 - juridică, pentru administraţie 
publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 
interinstituţională, precum şi supunerea spre aprobare de către Consiliul Judeţean Galaţi a 
proiectului de hotărâre anexat. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
                                                                                                                                                          Director executiv, 

                                                                                                                                            Marin Popescu                                                                                                                                                                                                      

        Șef serviciu,                                                                                                                Director executiv adjunct, 

Nedelcu Costel/10.10.2022                                                                                                          Hălășag Sorin    



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                               Nr. 9191/24.10.2022 
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați  

și Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, în vederea înființării unui birou 
județean în municipiul Galați 

 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului 
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, în vederea înființării unui birou județean în 
municipiul Galați. 

Prin adresa nr. 72/07.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
9191/10.08.2022, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului solicită punerea la dispoziție 
a unui spațiu, pentru înființarea unui birou județean, necesar desfășurării activității de apărare a 
drepturilor omului în municipiul și județul Galați. 

Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului - „OADO” este organizație 
neguvernamentală de interes național și utilitate publică, conform H.G. nr. 1183 din 28 
noiembrie 2000, specializată în problematica complexă a ceea ce înseamnă cunoașterea, 
promovarea și apărarea drepturilor fundamentale ale omului, așa cum sunt cele stipulate în 
Declarația Universală a Drepturilor Omului de la 10 decembrie 1948. O.A.D.O. a fost înființată 
imediat după Revoluția din 1989, în aprilie 1990 și are ca scop promovarea principiilor Cartei 
ONU și Declarației Universale a Drepturilor Omului în procesul de restaurare democratică și de 
reforme economice și sociale post-totalitare din România. 

Organizația se manifestă activ atât în cadrul societății civile interne, cât și internaționale, 
păstrând o permanentă legătură cu instituțiile europene și cu principalele organisme ONU 
implicate în promovarea drepturilor și libertăților ființelor umane, fiind instituție juridică de 
interes național și utilitate publică, membru cu statut special consultativ al ONU-ECOSOC, cu 
reprezentant permanent la New York, Geneva și Viena, membru participativ al Consiliului 
Europei, cu reprezentant permanent la Strasbourg și Bruxelles și membru colectiv al Academiei 
Oamenilor de Știință din România, beneficiară a nenumăratelor protocoale de parteneriat cu 
instituțiile statului român – ministere și agenții – și cu o multitudine de organizații aparținând 
societății civile, funcționează în România după aceeași schemă de organizare a Instituției 
Avocatul Poporului, cu care colaborează în baza Legii nr. 35/1997 privind organizarea și 
funcționarea instituției Avocatul Poporului, cu modificările şi completările ulterioare și a 
Protocolului de Parteneriat semnat pe termen nelimitat între OADO și Instituția Avocatul 
Poporului. 

Pentru a da curs solicitării Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului, se impune 
încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul Județean Galați și organizație în vederea 
aplicării în comun a unor programe de promovare și apărare a drepturilor fundamentale ale 
omului. 

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind cooperarea interinstituțională 
pe plan intern și extern, hotărăște, în condițiile 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, 
conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în Monitorul 
Oficial al României nr.555/05.07.2019, Partea I, cu modificările şi completările ulterioare, art. 
173 alin. (1) lit. e) și alin. (7) lit. a). 

Prin aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați și Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului (OADO) se pun 



 

 

bazele derulării de proiecte în comun pentru promovarea și apărarea drepturilor fundamentale 
ale omului. 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea acordului de parteneriat dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Organizația pentru 
Apărarea Drepturilor Omului. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ [„Consiliul judeţean are atribuții privind cooperarea interinstituţională 
pe plan intern şi extern”]; 

- prevederile art. 173 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ [„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul 
judeţean 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”]; 

- prevederile art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ [„În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 
majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”].       

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 
 
Director executiv,       Director executiv,        Direcția Arhitect Șef,         Director executiv, 
  Popescu Marin      Angheluță Laura-Delia       _____________                 Epure Camelia   
 
 
Director executiv,              Director executiv,        Serviciul contencios și probleme juridice, 
  Stoica George                   Măciucă Radu                            Nedelcu Georgeta-Alina 
 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969084&d=2022-10-12#p-291969084

