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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui Acord de Asociere între Asociația Forța Fermierilor, Județul Giurgiu prin Consiliul 
Județean Giurgiu și CTPark în vederea organizării în comun a unei expoziții cu public, de tip târg național, 

respectiv ”Forța Fermierilor Expo” 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 
întrunit în ședință ordinară  

 
Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.14050 din 11.07.2022 al președintelui; 
- raportul de specialitate nr.14060 din 11.07.2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte; 
- avizul nr.81/14.07.2022 al Comisiei 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.f), art.197 alin.(1), 
(3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și 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, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se aprobă asocierea între Asociația Forța Fermierilor, Județul Giurgiu prin Consiliul Județean 

Giurgiu și CTPark în vederea organizării în comun a unei expoziții cu public, de tip târg național, respectiv 
„Forța Fermierilor Expo” în perioada 13-15 Octombrie 2022. 

Art.2. Se aprobă Acordul – cadru de asociere, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art.3. Contribuția financiară a Județului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu la organizarea și 

desfășurarea Târgului ce face obiectul prezentei hotărâri se va suporta din bugetul propriu de venituri și 
cheltuieli al Județului Giurgiu, în limita fondurilor disponibile, care să nu depășească suma de 10 000 lei. 

Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze Acordul de Asociere. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu, în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Asociației Forța Fermierilor, CTPark, Serviciului Juridic – contencios și contracte și 
Serviciului Buget-Finanțe și Contabilitate, pentru ducere la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin 

grija Secretarului General al Județului. 
 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

 

  CONTRASEMNEAZĂ, 

          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu,21 iulie 2022 

Nr.152 

Adoptă cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.152/21.07.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

ACORD - CADRU DE ASOCIERE 

 

Capitolul 1. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

1.1. JUDEŢUL GIURGIU prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, 

Bulevardul Bucureşti, nr.10, judeţul Giurgiu, CUI 4938042, reprezentat prin Preşedinte Dumitru 

Beianu, denumit în continuare Județul, 

1.2. Asociația Forța Fermierilor, cu sediul social în județul Ilfov, sat Căldăraru, comuna Cernica, 

strada Nucilor, nr. 8, CUI 43489335, număr înregistrare registrul comerțului ___________, 

reprezentată de Președinte Vlad Macovei, denumită în continuare Forța Fermierilor  

1.3. CTPark, cu sediul în ___________________________________________________, CUI 

__________, număr înregistrare registrul comerțului _________________, reprezentată de 

_____________________________, denumită în continuare CTPark 

În temeiul Hotărârii nr. ___ din _________ 2022 a Consiliului Județean Giurgiu,  

Capitolul 2. OBIECTUL ASOCIERII  

2.1. Prezentul acord de asociere are drept scop organizarea în comun a unei expoziții cu  public, de 

tip târg național, „Forța Fermierilor Expo”. 

2.2. Obiectul acestui târg este prezentarea soluțiilor expozanților pentru ferma de familie și pentru 

fermierii mici și mijlocii. 

2.3. „Forța Fermierilor Expo” va cuprinde și conferințe tematice, de interes pentru fermieri, care 

includ prezentarea activității administrației locale, în speță a Consiliului Județean Giurgiu.  

2.4. Cei trei parteneri care semnează acest protocol de colaborare vor avea calitatea de co-

organizatori ai târgului național menționat, fiecare partener având clar definite implicarea în 

organizarea și buna desfășurare a Târgului ”Forța Fermierilor Expo”, ediția întâi. 

Capitolul 3. Informații generale despre eveniment 
3.1. Târgul „Forța Fermierilor Expo” va fi organizat în perioada 13-15 Octombrie 2022. 

3.2. Locul de desfășurare al târgului va fi Platforma CTPark – A1 Km 23 – Bolintin Deal. 

3.3. Suprafața necesară organizării evenimentului este de 5 – 10 hectare. 

3.4. Estimare expozanți prezenți la târg: peste 100, pe trei categorii: mici, medii și mari. 

3.5. Categorii de expozanți: Furnizorii de produse și servicii pentru sectorul agroalimentar – 

genetică (semințe, răsaduri, material săditor, etc), îngrășăminte/fertilizanți, produse de protective a 

plantelor, mașini agricole/utilaje/echipamente, construcții agricole, soluții de finanțare, agricultură 

de precizie și IT, echipamente și materiale pentru zootehnie. 

3.6. Expozanți instituționali: MADR, APIA, AFIR, FGCR. 

3.7. Standuri speciale pentru organizatori: Asociația Forța Fermierilor, CTPark. 

3.8. Sectoare acoperite: cultură mare vegetală, horticultură, pomicultură, creșterea animalelor, 

procesare, produse trandiționale. 

3.9. Publicuri-țintă: decidenți politici și administrativi, experți, mediu academic și universitar, 

persoane publice, fermieri, public larg. 

3.10. Accesul publicului este gratuit. 

Capitolul 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  

4.1. Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu: 

a) asigură plata serviciilor de salubrizare în cadrul târgului; 

b) obține autorizațiile necesare desfășurării evenimentului (de exemplu: Direcția Sanitar Veterinară, 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu, Serviciul 

Județean de Ambulanța, etc); 

c) asigură suportul pentru conferințele din cadrul târgului în care este direct implicat; 

d) asigură suportul pentru transmiterea invitațiilor de participare către publicul-țintă din județ; 
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e) asigură suportul pentru mediatizarea evenimentului în județul Giurgiu; 

4.2. Asociația Forța Fermierilor: 

a) asigură managementul celor trei zile de expoziție, inclusiv prin organizarea standurilor, a 

corturilor și a orice alt element care face parte din târg; 

b) ofertează și contractează companiile expozante urmând ca toate informațiile comerciale să fie 

comunicate, transparent, co-organizatorilor; 

c) asigură campania de promovare la nivel national pre-eveniment; 

d) asigură parteneriate media cu toate televiziunile și publicațiile centrale. Grupul Agrointeligența, 

liderul presei agricole din România, partener official al Asociației Forța Fermierilor va acoperi 

mediatizarea, filmările și transmisiile în direct din cadrul târgului; 

e) organizează toate conferințele tematice din cadrul târgului. 

4.3. CTPark: 

a) pune la dispoziție terenul (betonat și nebetonat) și accesul la rețeaua de energie electrică; 

b) pune la dispoziție o clădire pentru utilizarea de către organizatori; 

c) organizarea pentru expozanți; 

d) asigură suport pentru mediatizarea evenimentului; 

e) asigură suport pentru orice alte activități, la solicitarea co-organizatorilor. 

Capitolul 5. DURATA CONTRACTULUI 

5.1. Durata contractului este de la data semnării de către toate cele trei părți și până la data de 16 

Octombrie 2022 

Capitolul 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

6.1. Prezentul contract încetează: 

a) la expirarea termenului stabilit și predarea terenului, în starea inițială; 

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

6.2. Prezentul contract încetează de drept în cazul apariției unor modificări legislative care împiedică 

realizarea Târgului „Forța Fermierilor Expo”. 

Capitolul 7. DISPOZIȚII FINALE 

7.1. Orice modificare a prezentului contract va fi valabilă numai atunci când este convenită în scris 

de cele trei părţi, 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 3 

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

 

       Județul Giurgiu                           Asociația Forța Fermierilor                             CTPark 

               prin                                                        prin                                                   prin 

Consiliul Județean Giurgiu                           Administrator                                    Administrator 

 

 

         PREȘEDINTE, 

        Dumitru Beianu 

 

 

                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Aurelia Brebenel 

 

 


