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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU  

   

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociaţia Dendrologilor Privaţi în vederea 

pregătirii şi depunerii de proiecte pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 10700 din 22 iunie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr. 10706 din 22 iunie 2021 al Compartimentului Dezvoltare regională; 

- adresa Asociaţiei Dendrologilor Privaţi nr.47 din 18 iunie 2021; 

- avizul nr.16 din 24.06.2021 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.2 din 24.06.2021 al Comisiei mediu, ape, păduri și agricultură; 

- avizul nr.18 din 24.06.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.e),  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.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. Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociaţia Dendrologilor Privaţi 

în vederea pregătirii şi depunerii de proiecte pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător, conform  

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze Protocolul de 

colaborare dintre Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu şi Asociaţia Dendrologilor 

Privaţi. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Compartimentului Dezvoltare regională şi Asociaţiei 

Dendrologilor Privaţi, pentru ducere la îndeplinire, şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 

 

 PREȘEDINTE,                      CONTRASEMNEAZĂ, 

 Dumitru Beianu        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

        Aurelia Brebenel 

 

 

Giurgiu, 28 iunie 2021  

Nr.149 
 

 

 
Adoptată cu 27 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.149 din 28.06.2021 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

         Încheiat între: 

         Asociația Dendrologilor Privați, identificata cu C.I.F. 39407957, înscrisa in Registrul 

Special la nr. 36/2018, Partea A, Secțiunea I cu sediul in strada Matei Basarab, sector 3, București, 

reprezentata prin dl. Bogdan Florea, având funcția de Secretar General, partener inițiator şi manager 

proiecte (ordonator de credit), 

şi 

         Unitatea Administrativ Teritoriala Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu 

sediul în municipiul Giurgiu, Bulevardul Bucureşti, nr.10, judeţul Giurgiu, reprezentat prin 

preşedinte Dumitru Beianu , partener.   

 

          Preambul 
          Recunoscand importanţa protecţiei mediului înconjurator, Asociaţia Dendrologilor Privati şi 

Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Giurgiu convin să colaboreze pe baza de parteneriat activ 

pe multiple planuri de interes, în domeniul: îmbunatăţirii mediului inconjurator, dezvoltarea şi 

implementarea proiectelor de împăduriri în vederea înfințării parazăpezilor verzi, schimbări 

climatice și de mediu 

 

          Art. 1 Obiectul protocolului de colaborare 
          Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe 

urmatoarele directii: 

- Derularea de proiecte pentru îmbunatăţirea mediului inconjurator; 

- Pregatirea în domeniul protecţiei mediului pentru reglementarile, strategiile şi politicile 

europene dezvoltate de partile semnatare; 

- Furnizarea de informatii şi personal calificat pentru grupurile de lucru şi actiunile comune. 

           Art. 2 Directiile de baza ale colaborarii 
            Scopul general al acestui protocol de colaborare, concretizat prin realizarea unui parteneriat 

între cele doua institutii, îl reprezintă: 

- Evaluarea de mediu pentru strategii/planuri/programe, propuneri tematici de cercetare 

ştiinţifică şi studii. 

- Proiecte de impact asupra mediului înconjurator, funcțiile şi impactul pădurilor asupra 

dezvoltării sustenabile a judeţului au în vedere şi rolul de protecție al acestora (corectare de 

torenţi în fondul forestier, înființarea parazapezilor verzi de protecție, împădurirea 

terenurilor degradate şi stabilizarea solului etc), rolul pădurilor în atenuarea schimbărilor 

climatice, rolul social și cultural, rolul de producere a resurselor energetice – biomasă etc.  

-  Stabilirea de  proceduri clare şi transparente pentru integrarea considerentelor de mediu şi 

de sănătate în planurile naționale de dezvoltare, programele şi legislaţia în astfel de sectoare 

economice potențial poluante cum ar fi agricultură, energie, industrie, transport, dezvoltare 

regională, amenajarea terenurilor, gestionarea deșeurilor sau gospodărirea apelor.  

- Elaborarea strategiilor şi politici privind protecţia mediului  în vederea garantării şi 

implementării dreptului la un mediu curat şi sănătos cu respectarea principiilor europene de 

dezvoltare durabilă în comunităţile urbane, precum şi a  cerinţelor şi standardelor europene 

şi internaţionale în domeniu 

          Art. 3 Metodologia de lucru 
Partile semnatare convin asupra urmatoarelor modalitati de lucru: 

a.  Participarea la seminarii, grupuri de lucru, expozitii si targuri, cand este cazul; 

b. Elaborarea Programelor si proiectelor anuale de acţiuni comune care să pună în practică 

prevederile prezentului Protocol; 
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c.    Constituirea de Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor 

prevăzute în Programele comune; 

d. Mediatizarea acţiunilor comune; 

e. Analiza, pe bază de rapoarte, a realizării obiectivelor comune, a respectării direcţiilor 

principale de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în Programele anuale convenite; 

f. Pentru buna derulare a Protocolului, părţile semnatare vor desemna persoanele 

responsabile, care vor asigura şi schimbul reciproc de informaţii şi date specifice; 

g. Trimestrial/Semestrial/Anual, părţile semnatare vor analiza stadiul îndeplinirii prevederilor 

convenite şi vor identifica noi probleme apărute în planul activităţii comune. 

 

           Art. 4 Litigii 
Litigiile născute în legatură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea prezentului 

Protocol de colaborare ori alte pretenţii decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei 

proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.  

In conditiile în care in termen de 45 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale, parţile nu 

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

judecatoreşti competente. 

 

           Art. 5 Rezilierea protocolului 
              Constituie motiv de reziliere a prezentului protocol următoarele:  

1. Nerespectarea de către părțile contractante a prevederilor prezentului protocol;  

2. Schimbarea obiectului de activitate in măsura in care este afectata desfășurarea activității 

prevăzută în protocol; 

Protocolul poate fi reziliat unilateral de oricare dintre părți cu un preaviz de 90 de zile 

calendaristice. 

 

             Art. 6 Încetarea protocolului 
             Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele: 

              a.  Acordul parților pentru încetarea Protocolului de colaborare; 

              b.  Scopul Protocolului de colaborare a fost atins; 

             c.  Forța majoră, daca este invocată. 

 

 

            Art. 7 Dispoziții finale 
Prezentul Protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de 

realizare a obiectivelor comune convenite. 

Protocolul de colaborare are o valabilitate de 10 ani, de la data semnării sale, iar prelungirea se face 

prin act adițional cu acordul ambelor părți, pe baza unei solicitări transmise cu 60 de zile 

calendaristice înainte de încetarea valabilității sale. 

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

ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării prezentului 

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

 

Încheiat la          , astăzi            , in 2 exemplare, toate cu valoare de original, cate un 

exemplar pentru fiecare parte. 

 

    Asociaţia Dendrologilor Privaţi                           JUDEŢUL GIURGIU                             

                                                                              prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

 

PREȘEDINTE,                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Dumitru Beianu                  Aurelia Brebenel 

 


