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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, 

Muzeul Național al Literaturii Române și Centrul Cultural „Ion Vinea” Giurgiu, în vederea 

realizării evenimentului „Zilele Eminescu” 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.10511 din 30 mai 2022 al vicepreşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.10515 din 30 mai 2022 al Compartimentului Relații publice și mass 

media; 

- avizul nr.78/06.06.2022 al Comisiei buget, finanțe, economice, fonduri europene şi mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.11/06.06.2022 al Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport; 

- avizul nr.56/06.06.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

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

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

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 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 cooperarea Județului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu cu 

Muzeul Național al Literaturii Române și Centrul Cultural „Ion Vinea” Giurgiu, în vederea 

realizării evenimentului „Zilele Eminescu”.  

Art.2. (1) Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între părțile menționate la 

articolul 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

            (2) Se împuternicește dl. Dumitru Beianu, în calitate de președinte al Consiliului 

Județean Giurgiu să semneze în numele și pentru județul Giurgiu, Acordul de cooperare prevăzut 

la alin.(1) din prezenta hotărâre. 

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

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, Compartimentului 

Relații publice și mass media pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin 

grija secretarului general al județului. 
 

PREŞEDINTE, 

           Dumitru Beianu 

                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                     Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,07 iunie 2022 

Nr.114 
Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.114/07.06.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

ACORD DE COOPERARE 

 

 

1.PĂRȚILE : 

 

1.1. JUDEȚUL GIURGIU, cu sediul în Giurgiu Bulevardul București, nr.10, tel./fax 

0372462611, 0372462651, cod fiscal 4938042, reprezentat prin Președinte Dumitru BEIANU, 

numit în cele ce urmează Județul, 

 

1.2. MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE , având sediul în București, Calea 

Griviței, nr.64-66, sector 1, cod fiscal 4192510, cont bancar deschis la Trezoreria sector 1,  

reprezentată legal de către Prof. Univ. Dr. Ioan Cristescu, în calitate de Manager – Director 

General și Violeta Vârjoghe, în calitate de Contabil Șef, numit în continuare M.N.L.R., 

 

1.3. CENTRUL CULTURAL „ION VINEA”, cu sediul în Giurgiu, Strada Hristo Botev nr. 2, 

cod fiscal 18539220, telefon: 0246-231 605/ 0246 213 280, reprezentat prin Director Virgil 

Pețanca, numită în continuare CENTRUL CULTURAL „ION VINEA”, 

 

au convenit la încheierea prezentului Acord de cooperare, în următoarele condiţii: 

 

2. OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE 

 Art.2.1. Prezentul acord are drept scop realizarea în comun a evenimentului „ZILELE 

EMINESCU”, expoziție dedicată poetului Mihai Eminescu care va fi organizată la sediul 

CENTRULUI CULTURAL „ION VINEA ” din Giurgiu.  

 Expoziția va reuni facsimile reprezentând fotografii și manuscrise din arhiva M.N.L.R., 

18 panouri cu imagini reprezentative, materiale împrumutate de Muzeul Național al Literaturii 

Române care vor fi prezentate publicului în perioada 14 – 27 iunie 2022.  

 

3. DURATA ACORDULUI DE COOPERARE 

 Art.3.1. Acordul de cooperare se încheie pentru perioada 09 iunie-30 iunie 2022, 

perioadă care include transportul exponatelor de la M.N.L.R. la Centrul Cultural „Ion Vinea” și 

invers, precum şi etapele de documentare, identificarea conceptului curatorial, montarea, 

vernisajul și demontarea expoziției. 

 

4. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR: 

 Art.4.1. JUDEȚUL GIURGIU: 

a) se obligă să promoveze expoziția temporară prin mijloacele de comunicare proprii; 

b) va suporta costul transportului celor 18 panouri necesare expoziției de la sediul M.N.L.R. la 

sediul Centrului de Cultură „Ion Vinea” din Giurgiu și înapoi la sediul M.N.L.R. 

 Art.4.2. MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE:  

a) va prezenta expoziţia temporară în conformitate cu regulile muzeografice şi muzeotehnice; 

c) va asigura transportul celor 18 panouri necesare expoziției de la sediul M.N.L.R. la sediul 

Centrului de Cultură „Ion Vinea” din Giurgiu și înapoi la sediul M.N.L.R.; 

b) va asigura consultanța de specialitate pentru îndeplinirea în bune condiții a obiectului Acordului 

de cooperare. 

 Art.4.3. CENTRUL de CULTURĂ „ION VINEA” GIURGIU 
a) va găzdui evenimentul care face obiectul prezentului acord într-un spațiu special 

amenajat; 

b) va asigura paza exponatelor pe toata perioada menționată la art.3.1. 
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5. FORŢA MAJORĂ 

Art.5.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza 

prezentului acord, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a 

fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

Art.5.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 

24h, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor. 

Art.5.3. Dacă în termen de 48 de ore de la producere evenimentul respectiv nu încetează, 

părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului acord fără ca vreuna dintre 

ele să pretindă daune-interese. 

 

6. LITIGII  

Art.6.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract 

sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă 

de reprezentanţii lor. 

Art.6.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor 

adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 

7. RĂSPUNDERI 

Art.7.1. Partea vinovată de nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, 

datorează daune. 

 

8. ÎNCETAREA ACORDULUI 

Art.8.1. Prezentul contract încetează: 

a) la expirarea termenului stabilit; 

b) ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligațiilor asumate de părți. 

 

9. CLAUZE FINALE 

Art.9.1. Predarea şi preluarea pieselor se va face în baza unui proces-verbal încheiat între 

personalul de specialitate desemnat de către cele două instituții (M.N.L.R. și CENTRUL 

CULTURAL „ION VINEA”). 

Art.9.2. Bunurile vor fi folosite doar în vederea expunerii acestora în cadrul evenimentului 

menţionat la art.2.1. 

Art.9.3. Modificarea prezentului acord se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 

contractante. 

Art.9.4. Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală 

dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

  

Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de 

3 (trei) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

          Județul Giurgiu,                                         Muzeul Național al Literaturii Române, 

       prin 

 Consiliul Județean Giurgiu 

           Centrul de Cultură „Ion Vinea” Giurgiu, 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

            Dumitru Beianu                                           Aurelia Brebenel 


