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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Giurgiu, Direcţia Judeţeană de 

Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu și Municipiul 

Giurgiu 

  

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.15146 din 16 noiembrie 2020 al preşedintelui, 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.15147 din 

16 noiembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică; 

 Văzând prevederile art.75 alin.(1) lit.e) și art.85 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

ale Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020; 

 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(7) lit.a) și lit.c) şi al art.178 alin.(2) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. –  Se aprobă Protocolul de colaborare între Județul Giurgiu, Direcţia Judeţeană de 

Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu și Municipiul Giurgiu, 

conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art.2. – Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze 

Protocolul de colaborare. 

 

 Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea 

Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu, Municipiului Giurgiu și Direcţiei juridice și 

administrație publică în vederea ducerii la îndeplinire. 

 

 

                   PREŞEDINTE,                               

        Dumitru Beianu  

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                  Nina Carmen Crișu 

 

 

Giurgiu,20 noiembrie 2020  

Nr.132 
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ANEXA  

la Hotărârea nr.132 din 20 noiembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

JUDEȚUL GIURGIU                                                                     MUNICIPIUL GIURGIU 

Nr._________ din ___________                                                    Nr.______ din _________ 

 

 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT, ADMINISTRAREA DRUMURILOR 

JUDEŢENE ŞI CONTROL TRAFIC GIURGIU 

Nr.________ din ____________ 

 

PROTOCOL DE COOPERARE 

 

Părţile: 

Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, str. București, 

nr.10, cod fiscal 4938042, telefon / fax: 0372 462611 / 0372 462651, legal reprezentat de domnul 

Dumitru Beianu – Președinte al Consiliului Județean Giurgiu, denumit în continuare JUDEȚUL, 

Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu, cu 

sediul în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr.4, bloc 1, cod fiscal ________telefon / fax: 

0246 212054 / 0246 212657, legal reprezentată de domnul ………………. – Director General, 

denumită în continuare DIRECȚIA 

şi 

Municipiul Giurgiu, prin Primar -  domnul Adrian Valentin Anghelescu, cu sediul în municipiul 

Giurgiu, str. București, nr.49 – 51, cod fiscal _____________, cod fiscal ________, telefon / fax:                            

………………………, denumit în continuare MUNICIPIUL. 

 

Preambul 

În temeiul principiului cooperării între autoritățile administrației publice locale, consacrat de art.75 

alin.(1) lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Văzând prevederile Hotărârii nr.____ din _______ a Consiliului Județean Giurgiu și al Hotărârii 

nr._____ din _______ a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, 

cele trei părţi convin să coopereze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes local 

și județean. 

Art.1. Obiectul Protocolului de colaborare 

Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea între cele două unități 

administrativ-teritoriale și instituția publică subordonată Consiliului Județean Giurgiu în scopul 

întreținerii și modernizării obiectivelor de interes local și județean aflate pe raza administrativă a 

Municipiului Giurgiu. 
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Art.2. Scopul colaborării  

Scopul general al acestui protocol îl reprezintă întreținerea și modernizarea obiectivelor de interes 

local și județean aflate pe raza Municipiului Giurgiu în vederea promovării imaginii orașului 

Giurgiu, ca oraș de graniță european. 

 

Art.3. Valabilitatea Protocolului de colaborare 

Protocolul are valabilitatea de 4 ani, de la data semnării sale, cu posibilitate de prelungire pentru 

noi perioade de câte 1 an, numai dacă una din părţi notifică celeilalte părţi, solicitarea de prelungire 

a valabilităţii sale, cu minimum  1 lună înaintea expirării perioadei de valabilitate. 

 

Art.4. Obligațiile părţilor 

A. Obligațiile JUDEȚULUI: 

a) Va colabora cu MUNICIPIUL și DIRECȚIA în desfășurarea activităților de întreținere și 

modernizare a obiectivelor de interes local și județean, la solicitarea scrisă a MUNICIPIULUI. 

b) Să solicite în scris MUNICIPIULUI sprijinul pentru realizarea lucrărilor necesare 

întreținerii și modernizării obiectivelor de județean, în sensul punerii la dispoziție, pentru 

rezolvarea unor activități urgente și care nu suferă amânare, a utilajelor aflate în proprietatea 

MUNICIPIULUI. 

c) Să asigure combustibilul pentru funcționarea utilajelor aflate în proprietatea 

MUNICIPIULUI, puse la dispoziție pentru rezolvarea unor acțiuni de întreținere și modernizare a 

obiectivelor de interes local și județean. 

 

C. Obligațiile DIRECȚIEI: 

a) Va colabora cu MUNICIPIUL și JUDEȚUL în desfășurarea activităților de întreținere și 

modernizare a obiectivelor de interes local și județean, la solicitarea scrisă a JUDEȚULUI sau 

MUNICIPIULUI în sensul punerii la dispoziție, pentru rezolvarea unor acțiuni de întreținere și 

modernizare care nu suferă amânare, a utilajelor aflate în proprietatea JUDEȚULUI și folosința 

gratuită a DIRECȚIEI.  

b) Asigură funcționarea la parametri normali a utilajelor aflate în proprietatea JUDEȚULUI. 

 

B. Obligațiile MUNICIPIULUI: 

a) Să solicite în scris JUDEȚULUI sprijinul pentru realizarea lucrărilor necesare întreținerii și 

modernizării obiectivelor de interes local și județean. 

b) Solicitarea va fi făcută pentru fiecare dintre acțiunile de întreținere și modernizare necesare 

obiectivelor de interes local și județean. 

c) Să asigure combustibilul pentru funcționarea utilajelor aflate în proprietatea JUDEȚULUI 

și folosința gratuită a DIRECȚIEI, puse la dispoziție pentru rezolvarea unor acțiuni de întreținere 

și modernizare a obiectivelor de interes local și județean. 
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Art.5. Metodologia de lucru 

Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru: 

a) Reprezentanții legali ai celor trei părți vor colabora în mod direct pentru a asigura operativitatea 

desfășurării acțiunilor comune în vederea îndeplinirii scopului Protocolului; 

b) Solicitările scrise ale părților vor fi soluționate cu celeritate, în termen de maxim trei zile de la 

primire. 

 

Art.6. Litigii 

Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii 

decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale 

amiabilă. 

În condiţiile în care în termen de 30 de zile de la începerea acestor proceduri, părţile nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti 

competente. 

Art.7. Încetarea protocolului 

Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: 

a. Acordul părţilor pentru încetare, înainte de expirarea valabilității Protocolului; 

b. Voința uneia dintre cele două autorități administrative concretizată prin adoptarea 

unei hotărâri de încetare, înainte de expirarea valabilității Protocolului; 

c. Scopul Protocolului a fost atins; 

d. Ajungerea la termen; 

e. Forţa majoră, dacă este invocată, conform prevederilor legale. 

 

Art.8. Dispoziţii finale 

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate 

de realizare a obiectivelor comune convenite. 

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de 

câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării 

prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective. 

Prezentul protocol a fost semnat astăzi, ________________, în trei exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

             JUDEȚUL GIURGIU                                          MUNICIPIUL GIURGIU 

 

 

DIRECȚIA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT, ADMINISTRAREA  

DRUMURILOR JUDEŢENE ŞI CONTROL TRAFIC GIURGIU 

 


