ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin consiliul Județean Giurgiu, cu Schitul Strâmbu,
comuna Găiseni, județul Giurgiu în vederea realizării proiectului ”Construire Cămin de Asistență
Socială Persoane Vârstnice Găiseni”
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.2569 din 11 februarie 2021 al preşedintelui;
- raportul de specialitate nr.2570 din 11 februarie 2021 al Compartimentului Dezvoltare regională;
- adresa Schitului Strâmbu nr.1 din 25 ianuarie 2021;
- nota de fundamentare nr.12101 din 11.02.2021 a DGASPC Giurgiu;
- avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură;
- avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret şi sport;
- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
- prevederile art.173 alin.(5) lit.b), alin.(6) lit.a) şi alin.(7) lit.a), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la
art.139 alin.(3) lit.a) și lit.f), art.197 alin.(1) şi alin.(3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.92 şi art.101 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă asocierea Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Schitul
Strâmbu, comuna Găiseni, judeţul Giurgiu în vederea realizării proiectului ”Construire Cămin de
Asistenţă Socială Persoane Vârstnice Găiseni”.
(2) Proiectul menţionat la alin.(1) va fi depus pentru obţinerea unei finanţări
nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.
Art.2. Sumele necesare îndeplinirii obligațiilor financiare ale Județului Giurgiu vor fi asigurate
din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli.
Art.3. Se aprobă acordul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze Acordul de
Asociere dintre Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu şi Schitul Strâmbu, comuna Găiseni,
judeţul Giurgiu.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea
exercitării controlului de legalitate, Compartimentului Dezvoltare regională şi Schitului Strâmbu, pentru
ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al județului.
PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Giurgiu,25 februarie 2021
Nr.25
Adoptată cu 27 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 1 ”abţineri” din totalul de 30 consilieri în funcție.
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Anexă
la Hotărârea nr.25 din 25.02.2021
a Consiliului Judeţean Giurgiu
ACORD DE ASOCIERE
Capitolul 1. PĂRŢILE ACORDULUI
1. Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu,
Bulevardul Bucureşti, nr.10, judeţul Giurgiu, reprezentat prin preşedinte Dumitru Beianu – în
calitate de asociat principal
şi
2. Schitul Strâmbu, cu sediul în satul Găiseni, str. Bisericii, nr.1, comuna Găiseni,
judeţul Giurgiu, reprezentată prin stareţa Cecilia Moldoveanu, în calitate de asociat.
Capitolul 2. OBIECTUL ASOCIERII
2.1. Obiectul asocierii este realizarea proiectului ”Construire Cămin de Asistență
Socială Persoane Vârstnice Găiseni”
2.2. În prima etapă se va întocmi documentația tehnico-economică faza SF.
2.3. Proiectul va fi depus spre finanţare în perioada de programare 2021-2027
2.4. Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea serviciilor sociale pentru
protecţia persoanelor vârstnice din judeţul Giurgiu.
Capitolul 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
3.1. Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu:
a) asigură resursele financiare pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice a proiectului
”Construire Cămin de Asistenţă Socială Persoane Vârstnice Găiseni”;
b) va întocmi documentaţia şi va organiza procedurile de achiziţie publică necesare realizării
obiectivului asocierii;
c) va încheie contractele de achiziţii publice şi va urmări ducerea lor la îndeplinire;
d) va asigura completarea Cererii de finanţare pentru proiect;
e) va avea calitatea de lider de proiect în cadrul Acordului de asociere ce se va încheia cu
Schitul Stâmbu pentru depunerea proiectului spre finanţare, dacă este cazul;
f) va depune Cererea pentru obţinerea finanţării;
g) va stabili echipa de proiect prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Giurgiu.
3.2. Schitul Strâmbu, proprietarul legal al terenului pe care se va realiza construirea
unui Cămin pentru persoane vârstnice:
a) va sprijini asociatul principal la stabilirea temei de proiectare şi a caietului de sarcini;
b) va pune la dispoziţia asociatului principal terenul, liber de sarcini, pentru realizarea
investiţiilor, pentru o perioadă egală cu durata de existenţă a noilor construcţii;
c) va acorda acces la utilităţile necesare pe timpul execuţiei documentaţiei tehnico-economice şi
a lucrărilor;
d) va sprijini implementarea proiectului şi va furniza toate informaţiile necesare asociatului
principal;
e) va desemna o persoană care să facă parte din echipa de implementare a proiectului;
f) va suporta o parte din cheltuieli, în limita posibilităţilor financiare;
g) va pune la dispoziţia echipei de implementare a proiectului toate actele şi documentele
necesare pentru implementarea cu succes a acestui proiect.
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Capitolul 4. DURATA ACORDULUI
4.1. Durata acordului este egală cu durata normală de funcţionare a construcţiilor,
inclusiv perioada de implementare şi monitorizare a proiectului, cu începere de la data semnării
acestuia, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților.
Capitolul 5. ÎNCETAREA ACORDULUI
5.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit
prelungirea acestuia, prin acordul părţilor.
5.2. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de
părţi.
5.3. În alte cazuri prevăzute de lege.
Capitolul 6. FORȚA MAJORĂ
6.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau
totale a obligațiilor stipulate în prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment
independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului
și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
6.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celorlalte părți, în
scris, cel mai târziu în 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu
avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15
(cincisprezece) zile de la apariție.
6.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți
încetarea cauzei de forță majoră, în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.
6.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare
asociat poate renunța executarea acordului pe mai departe. Niciuna din părți nu are dreptul la
despăgubiri de la cealaltă parte, dar au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile contractuale
până la data producerii forței majore.
Capitolul 7. DISPOZIȚII FINALE
7.1. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită
în scris de toate părţile, prin act adiţional.
7.2. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi executarea
prezentului acord se soluţionează pe cale amiabilă, sau, dacă aceasta nu este posibilă, de către
instanţele de judecată.
7.3. Toate comunicările care urmează a se efectua între părți, ca urmare a derulării
contractului vor fi făcute în scris, fax, telefon sau e-mail.
7.4. Părţile consimt că prezentul acord este guvernat de legea română.
Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de
2 (două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.
JUDEŢUL GIURGIU
prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu
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SCHITUL STRÂMBU

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

