
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 66 

din 28 februarie 2023 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Galaţi în vederea organizării 
campaniei umanitare „Din suflet pentru un suflet” 

Inițiator: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 2842 / 27.02.2023  

 

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 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. 2842 din 23 februarie 2023 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 prevederile art. 173 alin. (1) lit. e 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 dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Galaţi în vederea 
organizării campaniei umanitare „Din suflet pentru un suflet”. 

(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 500.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean 
Galaţi, pe o perioadă de şase luni, în vederea susţinerii financiare a campaniei umanitare „Din 
suflet pentru un suflet”. 

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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Carmen Coca/                                                                                                                            D.ex. Laura-Delia Angheluță 
ex./23.02.2023 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Județului, 

Ionel Coca 
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ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

 

Părţile: 
UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 
7, judeţul Galaţi, CIF 3127476, reprezentat de dl. Costel Fotea, în calitate de Preşedinte 
şi 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Galați (SNCRR), cu sediul în 
municipiul Galați, str. Cloșca, nr. 13, Bl. PS 9, Ap. 41, cod 800346, CIF 3127506, reprezentată 
de dl. Gheorghiță Hogea, în calitate de Director 
 
au convenit următoarele: 
 
Art. 1 Obiectul 
Obiectul acestui acord îl reprezintă colaborarea în vederea organizării campaniei umanitare 
„Din suflet pentru un suflet”. 
 
Art. 2 Durata 
Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 6 luni, începând de la data semnării.  
 
Art. 3 Drepturile şi obligaţiile partenerilor 
3.1. Consiliul Judeţean Galaţi: 
a. Va aloca suma de 500.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea 
susţinerii financiare a campaniei umanitare „Din suflet pentru un suflet”; 
 
3.2. Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Galați: 
a. Va organiza toate procedurile în vederea asigurării materialelor de strictă necesitate 
(încălzitoare electrice, generatoare, paturi pliante, pături etc.) și se va alătura transportului 
organizat pentru ca toate acestea să ajungă la sinistrații din zona afectată de calamități; 
b. Va informa partenerul despre modul în care au fost utilizate resursele financiare în vederea 
realizării misiunii sale umanitare. 
 
Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de 2 exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte.  

 
 

JUDEŢUL GALAŢI – 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

GALAŢI 

 SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE 
CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA 

FILIALA GALAȚI  

Preşedinte,  Director, 

Costel FOTEA 
 

Gheorghiță HOGEA 

 
 


