
 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 71 

din 28 februarie 2023 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Drept și Științe 
Administrative, în vederea organizării în comun a unor evenimente 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2088 / 17.02.2023  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere protocolul de colaborare încheiat între Județul Galați, prin Consiliul 

Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Drept și 
Științe Administrative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 341 din 31 
octombrie 2022; 

Având în vedere solicitarea nr. 178/02.02.2023 a Facultăţii de Drept și Științe 
Administrative din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 2088/15.02.2023; 

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, judeţeană, regională şi europeană și 
al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, 
cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e),  alin. (5) lit. a) 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 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Drept și Științe Administrative, în 
vederea organizării în comun a unor evenimente. 

(2) Se aprobă acordul de parteneriat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Drept și Științe Administrative, 
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) Se aprobă alocarea sumei de 23.000 lei, necesară pentru organizarea 
acestor evenimente. 

(2) Suma menționată se va plăti din bugetul local al Consiliului Județean Galați pe anul 
2023, în conformitate cu documentele justificative ale cheltuielilor angajate conform destinației 
stabilite. 

Art.3.   (1) Prezenta hotărâre se va comunica Facultăţii de Drept și Științe Administrative 
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. 

(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 

 

 
 
 
 

 
Manolache Victor                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./15.02.2023                                                                                                                      
            

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 

între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați 

 și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

prin Facultatea de Drept și Științe Administrative 

 

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul protocolului de colaborare încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Drept și Științe 
Administrative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 341 din 31 octombrie 
2022, 
 
 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați prin Consiliul Județean Galați cu sediul în 
municipiul Galați, strada Eroilor nr. 7, jud. Galaţi, tel. 0236-302520, fax 0236-460703, cod 
fiscal 3127476, reprezentată legal prin domnul Costel Fotea – Preşedinte al Consiliului 
Județean Galați,  

și 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 
47, jud. Galaţi, tel. 0336-130108, fax. 0236-461353, reprezentată legal prin Rector, domnul 
Prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu şi Facultatea de Drept și Științe Administrative, 
Decan, Conf.univ.dr. George Schin, au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat. 

ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat 
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de 
Drept și Științe Administrative, în vederea organizării în comun a următoarelor evenimente: 
- 22 aprilie 2023 – Mens sana in corpore sano – „Lex it sport 2023” – activitate sportivă în 

Pădurea Gârboavele; 
- 12 – 13 mai 2023 – International Scientific Conference „Exploration, Education and 

Progress in the Third Millennium” – conferință științifică internațională; 
- 3 – 5 iulie 2023 - Școala de Vară „Integritate și Transparență în Administrația Publică. 

Stop Corupția!”, Ediția a II-a. 
 
ART. 2 Obligațiile Consiliului Județean Galați 
În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Consiliul Județean Galați are 
următoarele obligații: 
- asigurarea resurselor financiare necesare pentru organizarea acestor evenimente, 

respectiv a sumei de 23.000 lei. 
 
ART. 3 Obligațiile Facultății de Drept și Științe Administrative 
În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Facultatea de Drept și Științe 
Administrative are următoarele obligații: 
- promovarea Consiliului Județean Galați în timpul desfășurării acestor evenimente; 
- furnizarea de materiale video de la evenimentele menționate, pentru a fi postate pe site-ul 

Consiliului Județean Galați. 
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ART. 4 Termene 
Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada desfășurării evenimentelor menționate. 
 
ART. 5 Comunicare 

(1) Părțile își vor transmite reciproc toate 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 se semnează astăzi .........................., la Galați, în două exemplare originale, 
dintre care un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

 

 
 

UAT Județul Galați prin 
Consiliul Judeţean Galaţi  

 
Președinte,  

Costel Fotea 

Universitatea  
„Dunărea de Jos” din Galaţi  

 
Rector,  

Prof. univ.dr.ing.  
Puiu Lucian Georgescu 

 
Decan,  

Facultatea de Drept și Științe Administrative 
Conf.univ.dr. George Schin  

 
Avizat  

Biroul Juridic, 
 
 

 


