
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 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 

 
 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 2842/27.02.2023  
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 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” 

 
 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este persoană juridică de utilitate publică, 
autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, cu existență nelimitată, care 
funcționează în baza Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995 cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Articolul 8 din Legea nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu 
modificările și completările ulterioare, prevede că „Societatea Națională de Cruce Roșie din 
România se bucură de protecția și de sprijinul statului și are, în calitate de organizație de 
utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităților publice, iar acestea au obligația 
de a-l acorda”. 
 
Consiliul Județean Galați a încheiat acorduri de parteneriat cu Societatea Naţională de Cruce 
Roşie din România - Filiala Galaţi, conform Hotărârilor Consiliului Județean Galați 
nr.113/2.06.2021, nr. 151/ 26.05.2020, nr.82/ 24.04.2017, nr. 669/ 28.07.2011, nr. 134/ 
29.09.2014 și nr. 207/29.06.2022. 
 
În prezent se află în derulare un acord de parteneriat cu Societatea Naţională de Cruce Roşie 
din România - Filiala Galaţi, obiectul acestuia fiind colaborarea în vederea implementării 
acțiunilor de sprijinire a populației vulnerabile din județul Galați.  
 
Având în vedere dezastrele produse de cutremurele din data de 6 februarie 2023, în Turcia, în 
urma cărora o populaţie foarte numeroasă a fost afectată, Semiluna Roșie din Turcia a făcut 
un apel internaţional, nevoile identificate pentru întrajutorarea populației sinistrate fiind 
transmise către toți partenerii Federației Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie. 
 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România a transmis Consiliului Județean Galați o 
solicitare în vederea sprijinirii populației sinistrate și implicării financiare în campania 
umanitară ‘’Din suflet pentru un suflet’’. 
 
Prin încheierea acordului de parteneriat propus, Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 
se alătură campaniei umanitare „Din suflet pentru un suflet” şi alocă o sumă de 500.000 lei 
pentru achiziţionarea de produse şi materiale pentru victimele din Turcia, acestea urmând a fi 
achiziţionate şi transportate prin grija Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - 
Filiala Galaţi. 
 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați va organiza toate 
procedurile în vederea achiziției de materiale 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. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 



 
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. 
 
Luând în considerație importanța acestui demers, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
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”, în forma prezentată. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                         D. Ex. – Laura-Delia Angheluţă 
1 ex./23.02.2023                                                                                                                    .  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                   Nr. 2842/27.02.2023 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 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” 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin 
Consiliul Județean Galați și Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați 
în vederea organizării campaniei umanitare ”Din suflet pentru un suflet!” pentru ajutorarea 
populației din Turcia afectată de cutremurele recente. 
 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România este persoană juridică de utilitate publică, 
autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, cu existență nelimitată, care 
funcționează în baza Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995 cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Articolul 8 din Legea nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu 
modificările și completările ulterioare, prevede că „Societatea Națională de Cruce Roșie din 
România se bucură de protecția și de sprijinul statului și are, în calitate de organizație de 
utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităților publice, iar acestea au obligația 
de a-l acorda”. 
 
Consiliul Județean Galați a încheiat acorduri de parteneriat cu Societatea Naţională de Cruce 
Roşie din România - Filiala Galaţi, conform Hotărârilor Consiliului Județean Galați 
nr.113/2.06.2021, nr. 151/ 26.05.2020, nr.82/ 24.04.2017, nr. 669/ 28.07.2011, nr. 134/ 
29.09.2014 și nr. 207/29.06.2022. 
 
În prezent se află în derulare un acord de parteneriat cu Societatea Naţională de Cruce Roşie 
din România - Filiala Galaţi, obiectul acestuia fiind colaborarea în vederea implementării 
acțiunilor de sprijinire a populației vulnerabile din județul Galați.  
 
Având în vedere dezastrele produse de cutremurele din data de 6 februarie 2023, în Turcia, în 
urma cărora o populaţie foarte numeroasă a fost afectată, Semiluna Roșie din Turcia a făcut 
un apel internaţional, nevoile identificate pentru întrajutorarea populației sinistrate fiind 
transmise către toți partenerii Federației Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie. 
 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România a transmis Consiliului Județean Galați o 
solicitare în vederea sprijinirii populației sinistrate și implicării financiare în campania umanitară 
„Din suflet pentru un suflet’’. 
 
Prin încheierea acordului de parteneriat propus, Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 
se alătură campaniei umanitare „Din suflet pentru un suflet” şi alocă o sumă de 500.000 lei 
pentru achiziţionarea de produse şi materiale pentru victimele din Turcia, acestea urmând a fi 
achiziţionate şi transportate prin grija Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - 
Filiala Galaţi. 



 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este persoană juridică de utilitate publică, 
autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, cu existență nelimitată, care 
funcționează în baza Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați va organiza toate procedurile 
în vederea achiziției de materiale 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. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- art. 8 din Legea nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu 
modificările și completările ulterioare: „Societatea Națională de Cruce Roșie din România se 
bucură de protecția și de sprijinul statului și are, în calitate de organizație de utilitate publică, 
dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităților publice, iar acestea au obligația de a-l acorda”; 
- art. 12 alin. (1) lit. b) din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1069 din 18 decembrie 2018: ”b) Membru susținător este orice 
persoană fizică sau juridică care contribuie la sprijinirea financiară sau materială a SNCRR.”; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 173 alin. (1), lit. d) și e): ”Consiliul județean îndeplinește 
următoarele categorii principale de atribuții: d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de 
interes județean; e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern”; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 173 alin. (7) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), 
consiliul judeţean: a) 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”; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 196 alin (1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile 
administraţiei publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter 
normativ sau individual, după cum urmează: lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă 
hotărâri”. 
 
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

Direcția de Dezvoltare 
Regională 

 
Director executiv, 

Angheluţă Laura – Delia 

Direcția Programe 
 
 

Director executiv, 
Epure Camelia  

 

Direcția Economie și 
Finanțe 

 
Director executiv, 
Stoica George  

 

Direcția Tehnică 
 
 

Director executiv, 
Măciucă Radu 

    

Direcţia Arhitect şef, 
 
 
 

________________ 
 

Direcția Patrimoniu 
 
 

Director executiv, 
Popescu Marin 

 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

 
Șef serviciu, 

Nedelcu Georgeta – Alina 

 
Carmen Coca/                                             D Ex – Laura-Delia Angheluţă 
1 ex./ 23.02.2023                                                                                                                           


