
 

HOTĂRÂREA Nr. 72 

din 28 februarie 2023 
 

privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi 
Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galați a 
evenimentului „ULTRAMARATON” 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2850/27.02.2023 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Asociației Profesionale a Polițiștilor Locali „GalPol” nr. 

3790/23.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 2850/23.02.2023; 
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. 1 de buget – finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi 
europeană ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. e), alin (3), lit. a), alin. (5) lit. f) şi q) 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 asocierea dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați 
şi Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării, la Galați, a 
evenimentului „ULTRAMARATON”. 

 (2) Se aprobă Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 
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 15.000 lei necesară organizării, la Galați, a 
evenimentului „ULTRAMARATON”. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociației Profesionale a Polițiștilor Locali 
„GalPol”. 

(2) Direcția de 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 
 
 

 
 
 
 

 
Elena Checheriță /1 ex./23.02.2023                                                        Director Executiv  – Camelia Epure 

                                                                                                                       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 
ACORD DE PARTENERIAT 

Nr. ______/______ 
 
Art.1. 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 dl. Costel Fotea - Preşedinte, în calitate de partener eveniment, pe 
de o parte, 
şi 

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A POLIȚIȘTILOR LOCALI „GALPOL” cu sediul în  
municipiul Galaţi, Str. Traian, nr. 254, jud. Galaţi, tel. 0236 - 316000, fax 0236 - 326000, 
reprezentată prin dl. Petrică Hahui - Președinte, în calitate de organizator eveniment, pe de 
altă parte.  
 
Art.2. OBIECTUL ACORDULUI 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă asocierea dintre Consiliul Județean 
Galați și Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol” în vederea organizării 
evenimentului „ULTRAMARATON”, care va avea loc în Pădurea Gârboavele – Centrul de 
Agrement al Direcției Județene de Tineret și Sport, în perioada 01-02 aprilie 2023. 

Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat, în valoare totală de 
15.000 lei, constă în: 
- participarea la organizarea evenimentului „ULTRAMARATON”, cu numere de concurs cu cip, 
pavilioane pentru echipele participante, proiectoare; 
- promovarea evenimentului „ULTRAMARATON”. 

Contribuția Asociației Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol” în cadrul acestui 
parteneriat constă în: 
- organizarea din punct de vedere tehnic a semimaratonului (identificarea locației, marcarea 
traseului, stabilirea regulilor sportive de desfășurare a acțiunii umanitare); 
- promovarea evenimentului „ULTRAMARATON” și contactarea posibililor participanți. 
 
Art.3. DURATA ACORDULUI 

Prezentul acord este încheiat pentru perioada de desfăşurare a evenimentului. 
 

Art.4. COMUNICARE 
(1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informațiile necesare  punerii în 

aplicare 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. 5 DISPOZIȚII FINALE 

(1) Orice modificare și/sau completare a prezentului acord de parteneriat 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 acordului de parteneriat 
transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale. 

 
Prezentul acord s-a încheiat astăzi, ....................... într-un număr de......exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte.  
 

 
UAT JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 

PREŞEDINTE, 
 

COSTEL FOTEA 

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A 

POLIȚIȘTILOR LOCALI „GALPOL” 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRICĂ HAHUI 

 


