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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui acord de parteneriat între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 

(ANANP) şi Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, în vederea pregătirii şi depunerii unui 

proiect ce vizează implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0138 Pădurea Bolintin 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.11742 din 08 iulie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.11805 din 09 iulie 2021 al Compartimentului Programe şi proiecte 

europene; 

- avizul nr.20/22.07.2021 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.18/22.07.2021 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.3/22.07.2021 al Comisiei mediu, ape, păduri și agricultură; 

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

art.197 alin.(1), (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 Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.1968/2015 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 

2000 ROSCI0138 Pădurea Bolintin  

- 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 Acord de Parteneriat între Agenția Națională pentru Arii 

Naturale Protejate (ANANP) şi Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, în vederea pregătirii şi 

depunerii unui proiect ce vizează implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului 

Natura 2000 ROSCI0138 Pădurea Bolintin, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl. Dumitru Beianu, ca în 

numele şi pentru Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze Acordul de Parteneriat menționat la art.1, 

precum şi eventualele modificări ale acestuia, după caz. 

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

controlului de legalitate, Compartimentului Programe şi proiecte europene, Agenției Naționale pentru Arii 

Naturale Protejate (ANANP), pentru ducere la îndeplinire şi se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al județului Giurgiu. 

 

   PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu 

  CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 

Giurgiu,29 iulie 2021 

Nr.161 
Adoptă cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.161 din 29.07.2021 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

Preambul: 

Având în vedere necesitatea implementării măsurilor active din Planul de management al 

sitului Natura 2000 ROSCI 0138 Pădurea Bolintin aprobat prin Ordinul nr.1968/2015 al 

Ministerului mediului, apelor și pădurilor.  

În temeiul art.16 din OUG nr.57/20007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările şi completările 

ulterioare şi al art.7, lit.j) din Hotărârea Guvernului nr.997/2016 privind organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și privind modificarea 

și completarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Părțile: 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE (ANANP) cu 

sediul în mun.București, Piața Valter Mărăcineanu, nr.1-3, sector 1, tel:021.305.83.90, fax: 

021.305.83.99, e-mail: ananp@ananp.gov.ro, CIF37423654, reprezentată prin dna.Adi 

CROITORU – Președinte, având calitatea de LIDER PARTENERIAT 

și 

JUDEŢUL GIURGIU, prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU cu sediul în mun. 

Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, jud.Giurgiu, CIF:4938042, cod poștal: 080045, tel. 

0372.462.611, fax. 0372.462.651, email: cjg@cjgiurgiu.ro, reprezentată prin Dumitru BEIANU - 

Președinte, având calitatea de PARTENER 1 

 

convin să încheie prezentul acord de parteneriat, în următoarele condiții: 

 

Art.1. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Prezentul Acord de Parteneriat are ca obiect stabilirea termenilor, rolurilor partenerilor și 

acțiunilor concrete cu privire la cooperarea instituțională între Agenția Națională pentru Arii 

Naturale Protejate (ANANP) și Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu în parteneriat în 

vederea elaborării și depunerii Cererii de Finanțare ce vizează implementarea de măsuri active de 

conservare pe teritoriului sitului Natura 2000 ROSCI0138 Pădurea Bolintin. 

 

Art.2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

2.1 OBLIGAȚIILE JUDEŢULUI GIURGIU: 

- Elaborarea/Contractarea elaborării Cererii de Finanțare cu privire la Implementarea de 

masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0138 Pădurea 

Bolintin de către partener; 

- Elaborarea si/sau Contractarea elaborării studiilor pregătitoare necesare (de fezabilitate, 

de împădurire, de reconstrucție a pajiștilor) ce trebuie atașate Cererii de Finanțare; 

- Oferirea de informații necesare elaborării Cererii de Finanțare si a studiilor pregătitoare 

necesare pentru ariile naturale protejate; 

- Implementarea activităților proiectului în parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii 

Naturale Protejate (ANANP), care să includă, fără a se limita la măsuri active de 

conservare, activități de informare-conștientizare, educație si publicitate, activități pentru 

întărirea capacitații administrative, activități aferente managementului de proiect; 

- Asigurarea tuturor actelor/documentelor administrative în vederea îndeplinirii condițiilor 

de admisibilitate/eligibilitate solicitate prin Ghidul Solicitantului – OS.4.1 Creșterea 

mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:cjg@cjgiurgiu.ro
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gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate 

și refacerea ecosistemelor degradate; 

- Asigurarea resursei umane și logistice necesare elaborării Cererii de Finanțare pe toată 

perioada aferentă întocmirii acesteia; 

- Elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificare transmise de Autoritatea de 

Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 în 

cadrul procedurii de evaluare a proiectului. 

 

2.2. OBLIGAȚIILE AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU ARII NATURALE 

PROTEJATE (ANANP): 

- Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) va asigura suportul tehnic și 

logistic necesar pentru elaborarea Cererii de Finanțare; 

- Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) va analiza și va aproba 

propunerea Cererii de Finanțare împreună cu Anexele acesteia conform Ghidului 

Solicitantului –OS.4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin 

măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate; 

- Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) va depune Cererea de 

Finanțare către Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și subsecvent în 

cazul aprobării acesteia, va semna Contractul de Finanțare. 

 

Art.3. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT: 

3.1. Prezentul Acord de Parteneriat se încheie pentru o perioadă de 1 an de la data semnării 

acestuia de către părți și până la depunerea Cererii de Finanțare. Prelungirea perioadei se poate 

realiza prin act adițional la prezentul acord de parteneriat. 

3.2. Prezentul Acord de Parteneriat poate fi modificat și/sau completat prin act adițional semnat 

de părți, la inițiativa oricăreia dintre acestea. 

3.3. Partea care are inițiativa modificării și/sau completării acordului de parteneriat va transmite 

celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate. 

 

Art.4. DISPOZIŢII FINALE 

4.1. Părțile vor urmări și vor asigura aplicarea unitară a dispozițiilor legale care fac obiectul 

prezentului acord de parteneriat. 

4.2. Părțile răspund, în condițiile legii, de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul acord 

de parteneriat. 

4.3. Nerespectarea obligațiilor de către una din părți, absolvă cealaltă parte de răspunderea 

conform obligațiilor care decurg din prezentul acord de parteneriat. 

4.4. Comunicarea între părți și transmiterea documentelor prevăzute de prezentul acord se 

realizează prin fax, poșta electronică, poșta cu confirmare de primire, prin înregistrare la sediul 

parților sau prin orice altă modalitate convenită de părțile semnatare. 

 

Încheiat astăzi, ...................................., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 

Parte. 

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE (ANANP) 

JUDEŢUL GIURGIU prin  

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

 

               Dumitru Beianu                                                               Aurelia Brebenel 

 


