
 

 
HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2022 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, 
Processor Tech SRL, Universitatea „Danubius” și Holder Ideea SRL pentru organizarea 
festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”  

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9742/ 19.08.2022  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea societății Holder Ideea nr. 33/16.08.2022, înregistrată la 

Consiliul Județean Galați cu nr. 9742/16.08.2022; 
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. 4 pentru asistență și 

protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, sportive și de agrement 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. d) 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 
Processor Tech SRL, Universitatea „Danubius” și Holder Ideea SRL, în vederea organizării 
festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”, în data de 15 septembrie 
2022. 

 (2) Se aprobă Acordul de parteneriat cu privire la organizarea festivalului internațional de 
jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”, 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) Prezenta hotărâre se va comunica societății Processor Tech SRL, Universității 
„Danubius” și societății Holder Ideea SRL. 

 (2) Direcția Programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
va răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tudor Florin                                  D. Ex.  – Camelia Epure 
1 ex./17.08.2022                                                                                                                       
             

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 
 

Acord de parteneriat cu privire la organizarea  

festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL” între  

UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, 
Societatea Processor Tech SRL, 

Universitatea „Danubius” și 
Societatea Holder Ideea SRL 

 
Prezentul Acord are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea festivalului 
internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”, în data de 15 septembrie 2022. 
 
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
 
I. Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  
 

- punerea la dispoziție a spațiului în cadrul Grădinii Botanice a Complexului Muzeal de 
Științele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, pentru organizarea evenimentelor artistice; 

- asigurarea tuturor utilităților, inclusiv cele legate de energie electrică, pentru evenimentul 
artistic din 15 septembrie; 

- asigurarea condițiilor de desfășurare a activităților logistice și artistice și gestionarea relațiilor 
cu alte instituții publice din județul Galați (poliție, jandarmerie, ambulanță etc.); 

- susținerea evenimentului de către Centrul Cultural „Dunarea de Jos” în calitate de “terț 
susținător”. 

 
II.  Obligațiile partenerilor 
 

- promovarea evenimentului cu menționarea în materialele de informare și promovare a 
tuturor partenerilor implicați în organizarea evenimentului “RO Danube Jazz Festival”; 

- asigurarea tuturor resurselor umane, materiale și logistice necesare pentru derularea 
propriu-zisă a Festivalului; 

- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului. 

 
 

UAT Județul Galați  
Consiliul Judeţean Galaţi 

 

Processor Tech SRL 
 

 Președinte, Administrator, 
Costel Fotea Cornel Cristu 

 
 

 

 

 

Universitatea „Danubius” Galați Holder Ideea SRL 
 

Director Marketing Manager 
Oana Drăgănescu Sorin Rugină 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                      Nr. 9742 din 19.08.2022 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Processor Tech SRL, Universitatea 
„Danubius” și Holder Ideea SRL pentru organizarea festivalului internațional de jazz  

„RO DANUBE JAZZ FESTIVAL” 
 
Societatea Processor Tech SRL, în colaborare cu Universitatea „Danubius” Galați și Holder 
Ideea SRL, își propun să realizeze, în perioada 15-18 septembrie 2022, festivalul internațional 
de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”.  
 
În acest sens, partenerii menționați anterior, și-au exprimat intentia de a organiza, în data de 
15 septembrie 2022, un concert de jazz în aer liber, în incinta Grădinii Botanice Galați, 
instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Galați. 
 
Prin adresa nr. 33/16.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
9742/16.08.2022, Holder Ideea SRL a solicitat Consiliului Județean Galați încheierea unui 
parteneriat în vederea organizării în comun a unui concert de jazz în aer liber, în data de 15 
septembrie 2022. 
 
Având în vedere amploarea evenimentului, dar și componenta culturală a acestuia, 
considerăm oportună implicarea UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, în calitate 
de partener, în organizarea și desfășurarea acestei manifestări culturale. 
 
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 unui spațiului în cadrul 
Grădinii Botanice a Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, 
asigurarea tuturor utilităților, inclusiv cele legate de energie electrică, pentru evenimentul din 
15 septembrie și susținerea evenimentului de către Centrul Cultural „Dunarea de Jos” în 
calitate de “terț susținător”. 
 
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. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea culturii la nivelul 
județului Galați, considerăm necesară implicarea Consiliului Județean Galați în organizarea 
evenimentului menționat. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, 
cultură, activități științifice, sportive și de agrement 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, Processor 
Tech SRL, Universitatea „Danubius” și Holder Ideea SRL pentru organizarea festivalului 
internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”, în forma prezentă. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
Tudor Florin/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./17.08.2022                                                                                                                    .  



Tudor Florin/                      D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./17.08.2022                                                                                                                              

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 9742 din 19.08.2022 
 
                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Processor Tech SRL, Universitatea 
„Danubius” și Holder Ideea SRL pentru organizarea festivalului internațional de jazz  

„RO DANUBE JAZZ FESTIVAL” 
 
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, Processor Tech SRL, Universitatea „Danubius” și Holder Ideea SRL pentru 
organizarea festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”. 
 
Prin adresa nr. 33/16.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
9742/16.08.2022, Holder Ideea SRL a solicitat Consiliului Județean Galați încheierea unui 
parteneriat în vederea organizării în comun a unui concert de jazz în aer liber, în data de 15 
septembrie 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 unui spațiului în cadrul 
Grădinii Botanice a Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, 
asigurarea tuturor utilităților, inclusiv cele legate de energie electrică, pentru evenimentul din 
15 septembrie și susținerea evenimentului de către Centrul Cultural „Dunarea de Jos” în 
calitate de “terț susținător”. 
 
Consiliului judeţean îi revine – potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. d) 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 Persoanelor parteneriatului între Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați, Processor Tech SRL, Universitatea „Danubius” și Holder Ideea SRL 
pentru organizarea festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”, 
îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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