
  
HOTĂRÂREA Nr._____ 

din___________________ 2023 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați 
și Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci în vederea participării cluburilor de 
robotică la Competiția Națională de Robotică ”First Tech Challenge România”  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2872/ 27.02.2023  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere adresa transmisă de Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați 

nr. 837/20.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 2872/23.02.2023; 
Având în vedere adresa transmisă de Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci 

nr. 934/23.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 2873/23.02.2023; 

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. 
4 pentru asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, 
sportive și de agrement și al Comisiei de specialitate nr. 5, comisia juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de 
cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d, e), alin. (5) lit. a), 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 Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați și 
Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci în vederea participării cluburilor de robotică 
la Competiția Națională de Robotică ”First Tech Challenge România”. 

(2) Se aprobă acordul de parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” 
Galați și Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci, anexă la prezenta hotărâre. 

(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea, în 
numele și pe seama Consiliului Județean Galați, a acordului de parteneriat. 

 
Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei, necesară participării Clubului 

de Robotică ”ByteForce” din cadrul Colegiului Național ”Vasile Alecsandri” Galați la 
Competiția Națională de Robotică ”First Tech Challenge România”. 

(2) Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei, necesară participării Clubului de 
Robotică ”THOBOR RO068” din cadrul Colegiului Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci la 
Competiția Națională de Robotică ”First Tech Challenge România”. 
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(3) Sumele menţionate anterior se vor plăti din bugetul local al Consiliului 

Județean Galaţi pe anul 2023, în conformitate cu documentele justificative ale 
cheltuielilor angajate conform destinaţiei stabilite. 

 
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” 

Galați și Colegiului Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci; 
(2) De punerea în aplicare a prezentei hotărâri vor răspunde Direcția Programe și 

Direcția de Economie și Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

                
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcu Eugenia/1 ex./24.02.2023                                                                                                                                                                  Director Executiv, Camelia Epure 

  

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul general al Judeţului, 

Ionel Coca 
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ANEXA 

 
Acord de parteneriat dintre 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați și Colegiul Național 

”Calistrat Hogaș” Tecuci 
 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cod de 
identificare fiscală (CIF) 3127476 cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, judeţul 
Galaţi, telefon 0236/302520, fax. 0236/460703 reprezentat de dl. Costel Fotea, în 
calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Galați, 
 
și 
 
Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Nicolae 
Bălcescu 41, judeţul Galaţi, telefon 0236411688, reprezentată de dl. Zamfir Romeo, în 
calitate de Director, au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat. 
 
și 
 
Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci, cu sediul în municipiul Tecuci, Str. Costache 
Racoviță nr. 20, judeţul Galaţi, telefon 0236820010, reprezentat de dl. Filimon Iulian 
Cătălin, în calitate de Director,  
 
au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat. 
 
ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat 
 
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Colegiul Național 
”Vasile Alecsandri” Galați și Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci în vederea 
participării cluburilor de robotică la Competiția Națională de Robotică ”First Tech 
Challenge România” care se va desfășura în perioada 2-5.03.2023 la București. 
 
ART. 2 Obligațiile Consiliului Județean Galați 
 
În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Consiliul Județean Galați 
are următoarele obligații:  
- asigurarea resurselor financiare necesare participării Clubului de Robotică ”ByteForce” 
la Competiția Națională de Robotică ”First Tech Challenge România”, respectiv a sumei 
de 15.000 lei pentru materiale de promovare, cheltuieli de cazare și pentru 
echipamente; 
- asigurarea resurselor financiare necesare participării Clubului de Robotică ”THOBOR 
RO068” la Competiția Națională de Robotică ”First Tech Challenge România”, respectiv 
a sumei de 15.000 lei pentru materiale de promovare, cheltuieli de cazare și pentru 
echipamente. 
 
ART. 3 Obligațiile Colegiului Național ”Vasile Alecsandri” Galați 
 
În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Colegiul Național ”Vasile 
Alecsandri” Galați are următoarele obligații: 
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- promovarea Consiliului Județean Galați de către Clubul de Robotică ”ByteForce” la 
competițiile interne și internaționale la care participă;  
- toate materialele realizate pe baza acestui acord de parteneriat vor cuprinde și 
elementele de identitate vizuală ale Consiliului Județean Galați.  
- furnizarea de materiale video de la competițiile interne și internaționale la care 
participă Clubul de Robotică ”ByteForce”, pentru a fi postate pe site-ul Consiliului 
Județean Galați. 
 
ART. 4 Obligațiile Colegiului Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci 
 
În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Colegiului Național 
”Calistrat Hogaș” Tecuci are următoarele obligații: 
- promovarea Consiliului Județean Galați de către Clubul de de Robotică ”THOBOR 
RO068” la competițiile interne și internaționale la care participă;  
- toate materialele realizate pe baza acestui acord de parteneriat vor cuprinde și 
elementele de identitate vizuală ale Consiliului Județean Galați.  
- furnizarea de materiale video de la competițiile interne și internaționale la care 
participă Clubul de Robotică”THOBOR RO068”, pentru a fi postate pe site-ul Consiliului 
Județean Galați. 
 
ART. 5 Termene 
 
Prezentul acord de parteneriat va produce efecte juridice între părţile semnatare de la 
data semnării pe toată durata necesară realizării obiectivelor stabilite prin prezentul 
acord. 
 
ART. 6 Comunicare 
 
(1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informațiile necesare ducerii la 
îndeplinire a obiectului prezentului protocol de colaborare, 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. 7 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 s-a semnat azi .........................., în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
 

UAT Judeţul Galaţi 
Consiliul Judeţean 

Galaţi  
 

Președinte, 
 

Costel Fotea 

Colegiul Național 
”Vasile Alecsandri” 

Galați 
 

Director, 
 

Zamfir Romeo 

Colegiul Național 
”Calistrat Hogaș” 

Tecuci 
 

Director, 
 

Filimon Iulian Cătălin 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                         Nr. 2872 din 27.02.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi, privind aprobarea parteneriatului 
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, 

Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați și Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” 
Tecuci în vederea participării cluburilor de robotică la Competiția Națională de Robotică 

”First Tech Challenge România” 
 
Membrii Clubului de Robotică ”ByteForce” din cadrul Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați și cei 
ai Clubului de Robotică ”THOBOR RO068” din cadrul Colegiului Național ”Calistrat Hogaș” vor 
participa la a VII-a ediție a competiției internaționale FIRST Tech Challenge, etapa națională, care va 
avea loc în perioada 2-5.03.2023, la București. Competiția Națională de Robotică ”First Tech 
Challenge România” se află în Calendarul concursurilor naționale școlare 2023, fără finanțare de la 
Ministerul Educației, la secțiunea 3. Concursuri școlare organizate în colaborare cu terți, aprobat cu nr. 
24350/19.01.2023, la poziția 131. 
 
Viziunea fondatorului competiției FIRST, Dean Kamen, este de „a ne transforma cultura prin crearea 
unei lumi în care știința și tehnologia sunt celebrate și în care tinerii aspiră să devină lideri ai 
tehnologiei și științei”. Venind în întâmpinarea acestui deziderat, misiunea cluburilor de robotică este 
de a inspira inovația printre tineri și de a le dezvolta abilități în domeniul științei, ingineriei și 
tehnologiei, domenii pe care nu se pune accentul în învățământul preuniversitar la nivelul dorit de 
majoritatea generației actuale. Obiectivul urmărit este de a atrage noi membri și voluntari, promovând 
educația STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
 
La etapa regională a acestei competiții care s-a desfășurat la București, în perioada 13-15.02.2023, 
membrii Clubului de Robotică ”ByteForce” au obținut locul 4 din 81 de echipe participante și premiul 
”Think Award 3”, aflându-se în acest moment pe locul 17 în lume la punctaje contribuite în medie/meci 
și locul 2 pe țară iar cei ai Clubului de Robotică ”THOBOR RO068” au obținut premiul Control Award. 
 
Astfel, prin adresa nr. 837/20.02.2023 a Colegiului Național ”Vasile Alecsandri” Galați, înregistrată la 
Consiliul Județean Galați cu nr. 2872/23.02.2023, respectiv adresa nr. 934/23.02.2023 a Colegiului 
Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 2873/23.02.2023, s-a 
solicitat realizarea unui parteneriat în vederea susținerii financiare a cluburilor de robotică cu suma de 
15.000 lei pentru fiecare, pentru materiale de promovare, cheltuieli de cazare și pentru echipamente. 
 
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes 
judeţean, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes județean privind învățământul, conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) 
și alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 

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. 
 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea acordului de parteneriat dintre Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați și 
Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci în vederea participării cluburilor de robotică la Competiția 
Națională de Robotică ”First Tech Challenge România”. 
 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul 
Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
P R E Ş E D I N T E,   

COSTEL FOTEA 

  
    Marcu Eugenia/1 ex./24.02.2023                                                                                                                                                                                                  Director Executiv,       

                                                                       Camelia Epure      

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 2872 din27.02.2023 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi, privind aprobarea parteneriatului 
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, 

Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați și Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” 
Tecuci în vederea participării cluburilor de robotică la Competiția Națională de Robotică 

”First Tech Challenge România” 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați și 
Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci în vederea participării cluburilor de robotică la 
Competiția Națională de Robotică ”First Tech Challenge România”. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- adresa nr. 837/20.02.2023 a Colegiului Național ”Vasile Alecsandri” Galați, înregistrată la 
Consiliul Județean Galați cu nr. 2872/23.02.2023 privind susținerea financiară în vederea 
participării Clubului de Robotică ”ByteForce” la Competiția Națională de Robotică ”First Tech 
Challenge România”; 
- adresa nr. 934/23.02.2023 a Colegiului Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci, înregistrată la 
Consiliul Județean Galați cu nr. 2873/23.02.2023 privind susținerea financiară în vederea 
participării Clubului de Robotică ”THOBOR RO068” la Competiția Națională de Robotică ”First 
Tech Challenge România.  
 
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de 
interes judeţean, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes județean privind învățământul, conform prevederilor art. 
173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Consiliului judeţean îi revine – potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (7) lit. a) din acelaşi act 
normativ,  competenţa 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 dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Colegiul Național 
”Vasile Alecsandri” Galați și Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci în vederea participării 
cluburilor de robotică la Competiția Națională de Robotică ”First Tech Challenge România”, 
îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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Marcu Eugenia /1 ex./24.02.2023                                                                                                                                                                                                  Director Executiv,       

                                                                       Camelia Epure      

 


