
F-PG 15.07 1 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

   

HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui acord de parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Județean 

Giurgiu, și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” 

  

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

întrunit în ședință ordinară, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.10264 din 15 iunie 2021 al președintelui;  

- raportul de specialitate nr.10319 din 15 iunie 2021 al Direcției Urbanism și amenajarea 

teritoriului; 

- adresa nr.1861 din 28 mai 2021 a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 

București; 

- avizul nr.14 din 18.06.2021 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.14 din 18.06.2021 aComisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(7) lit.a), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a) şi 

lit.f), art.197 alin.(1), (3)-(5) art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, 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. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul 

Județean Giurgiu, și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” în scopul asigurării 

asistenței de specialitate în domeniile arhitecturii, urbanismului și protecției patrimoniului, 

pentru proiectele de investiții pe care Județul Giurgiu intenționează să le inițieze/deruleze.  

Art.2. Se aprobă Acordul-cadru de parteneriat prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze Acordul 

de parteneriat dintre Judeţul Giurgiu şi Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”.    

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului și Universității 

de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” pentru ducere la îndeplinire, și se aduce la cunoștință 

publică prin grija secretarului general al județului. 

 
 

  PREȘEDINTE,           CONTRASEMNEAZĂ, 

 Dumitru Beianu    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu,28 iunie 2021 

Nr.132 

 

Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.132 din 28.06.2021 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

ACORD - CADRU DE PARTENERIAT 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, 

Bulevardul București, nr.10, CUI 4938042, reprezentată prin domnul Dumitru BEIANU, având 

funcția de președinte, denumită în continuare Județul, 

şi 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, cu sediul în Bucureşti, 

str.Academiei, nr.18-20, sector 1, cod poştal 010014 având CIF 4283996, reprezentată legal de 

Rector – Prof. dr. arh. Marian MOICEANU, denumită în continuare Universitate, 

 

au hotărât încheierea prezentului Acord cadru de parteneriat după cum urmează: 

 

2. OBIECTUL PARTENERIATULUI 
 2.1. Obiectul prezentului acord îl reprezintă ”Asistență și consultanță de specialitate, 

concursuri studențești de idei ”, pentru valorificarea unor imobile aflate în patrimoniul 

Consiliului Județean Giurgiu în vederea fundamentării unor soluții ce vor sta la baza elaborării 

caietelor de sarcini aferente obiectivelor de investiții propuse.  

2.2. Obiectul fiecărei colaborări și costurile aferente vor fi stabilite ulterior, prin 

încheierea unor acte adiționale la acordul de parteneriat, în funcție de lucrările de interes public 

județean pe care le derulăm. 

 

3. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DIN CADRUL PARTENERIATULUI 

3.1 Județul: 
3.1.1 Va înfiinţarea Comisie de organizare a proiectului de idei. 

3.1.2 Va stabili tema de proiectare aferentă fiecărui obiectiv de investiții.  

3.1.3 Va organizarea vizite la amplasament și va furniza planurilor de lucru. 

3.1.4 Va promova proiectele studențești în format digital în reţeaua de contacte proprie și în 

format printat în vederea realizării unor expoziții. 

 

3.2 UNIVERSITATEA: 

3.2.1 Va asigura consultanță pentru definitivarea temei de proiectare.  

3.2.2 Va asigura îndrumare didactică pe toată dura ta  desfășurării proiectului. 

3.2.3 Va realiza şi gestiona activitatea aferentă proiectului, respectiv evenimente precum lansarea 

temei, jurizarea proiectului, dar şi gestionarea altor informaţii. 

3.2.4 Va pune la dispoziție spaţiile proprii în vederea organizării unor expoziţii cu cele mai bune 

proiecte. 

3.2.5 Va livra proiectele şi va întreprinde demersurile necesare pentru transferul folosinţei 

drepturilor de autor către Județul Giurgiu, în mod gratuit, în vederea implementării acestora.  

La finalul fiecărei faze se va întocmi un proces verbal de recepție. 

 

4. DURATA/PERIOADA DE VALABILITATE A PARTENERIATULUI 
4.1 Prezentul Acord de Parteneriat se încheie pe o perioadă de 5 ani de la data semnării, 

putând fi prelungită/modificată prin act adițional.  

 

5. ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT  

5.1. Prezentul acord încetează: 
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a) la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit prelungirea acestuia, prin acordul 

părţilor; 

b) ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi; 

5.2.  Prezentul contract încetează de drept în cazul apariției unor modificări legislative 

care împiedică realizarea obiectului parteneriatului. 

 

6. CLAUZE FINALE 

6.1 Orice diferențe rezultate din executarea prezentului acord vor fi soluţionate amiabil. 

6.2 Părţile sunt responsabile pentru orice daune rezultate din neexecutarea culpabilă a 

obligaţiilor asumate. 

6.3 În caz de forţă majoră, partea care invocă va notifica cealaltă parte în maxim 36 de ore 

de la momentul apariţiei evenimentului de forţă majoră. 

6.4 Orice comunicare între părţi în legătură cu prezentul acord de parteneriat se va face în 

scris, prin e-mail sau fax. 

6.5 Prezentul Acord de parteneriat s-a semnat astăzi,  ___________, în 2 (două) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

                  JUDEŢUL GIURGIU                             Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 

prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU    „Ion Mincu” 

 

 

 

  PREȘEDINTE,     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Dumitru Beianu      Aurelia Brebenel 

 


