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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Giurgiu prin Consiliul 

Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și Avesta 

Battery & Energy Engineering NV  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.16537 din 18 august 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.16543 din 18 august 2022 al Serviciului Juridic-contencios și 

contracte; 

- Scrisoarea de intenție a Avesta Battery & Energy Engineering NV, înregistrată la Consiliul 

Județean Giurgiu sub nr.16023 din 9 august 2022; 

- avizul nr.109/22.08.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de 

baterii şi acumulatori, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin.(7) lit.c), 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), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi 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 Protocolul de colaborare între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean 

Giurgiu, Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și Avesta Battery & 

Energy Engineering NV în domeniul producției și reciclării bateriilor cu litiu – ion, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze Protocolul 

de colaborare prevăzut la art.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, Serviciului Juridic-

contencios și contracte, Municipiului Giurgiu și Avesta Battery & Energy Engineering NV 

pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al 

județului. 

 

 

 PREŞEDINTE,                    CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                            Aurelia Brebenel 

 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 23 august 2022 
Nr.195 

 

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

                                                                                                 la Hotărârea nr.195/23.08.2022  
a Consiliului Județean Giurgiu  

 

        JUDEȚUL GIURGIU                                                                     MUNICIPIUL GIURGIU 

Nr._______ din ____________                                                          Nr._______ din ____________ 
 

 

AVESTA BATTERY & ENERGY ENGINEERING NV                                                                                                                        
Nr._______ din ____________ 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

JUDEȚUL GIURGIU prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU, denumit în continuare 

______________________, cu sediul în ________________, reprezentat prin domnul _______________, 

Președinte, respectiv,  
MUNICIPIUL GIURGIU denumită în continuare ______________________, cu sediul în 

________________, reprezentat prin domnul _______________Primar, 

și 
AVESTA BATTERY & ENERGY ENGINEERING NV, denumită în continuare AVESTA, cu sediul în 

_______________, reprezentată prin ________________. 

 
Având în vedere prevederile: 

- INVESTMENT LETTER OF INTENT ”LOI” (SCRISOAREA DE INTENȚIE) din data de 

_______________, formulată de  ________________, înregistrată la Consiliul județean sub 

nr.___________; 
- Hotărârea Consiliului Județean nr.____ din ___________ 2022; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.____ din ___________ 2022; 

- Studiul de fundamentare nr.___________ din data de ______________, emis de _______________; 
- Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- ___________________. 

 

au convenit la încheierea prezentului protocol de colaborare în următoarele condiții: 
 

 Art.1 OBIECTUL PROTOCOLULUI 

 
(1) Prezentul protocol stabilește cadrul administrativ și operațional în temeiul căruia 

CONSILIUL JUDEȚEAN, MUNICIPIUL GIURGIU și AVESTA vor colabora în vederea 

realizării ”Proiectului” ce include realizarea și exploatarea unei fabrici de producție și 
reciclare a bateriilor cu litiu – ion la scară GW/h în România, pentru a răspunde cererii 

europene puternice de pe piețele auto și de stocare staționară a energiei. Zona preferată (pe 

lista scurtă) în ceea ce privește amplasamentul fabricii este regiunea Giurgiu. 

(2) ”Investiția” include achiziționarea sau închirierea terenului necesar, construirea fabricii și 
achiziția de echipamente, constituind împreună principalele active ale unei instalații de 

producere și reciclare a bateriilor. 

 
Art.2 SCOPUL ȘI DURATA PROTOCOLULUI 

 

(1) Pentru a facilita Investiția, Părțile convin ca fiecare să depună toate eforturile pentru a crea 
câte o structură proprie, prin a căror colaborare acceptată de părți să se atingă următoarele 

obiective: 

a) respectarea tuturor cerințelor și reglementărilor legale; 

b) minimizarea sau eliminarea oricăror consecințe fiscale negative; și 
c) o cât mai bună eficiență din punct de vedere al costurilor. 

(2) AVESTA, prin know-how-ul și expertiza cu privire la tehnologiile actuale și de ultimă 

generație și de reciclare a celulelor bateriei, mai precis proiectarea celulelor, procesarea și 
reciclarea  lor, va fi responsabilă de finanțarea, achizițiile, punerea în funcțiune și 

managementul operațional al unei sau mai multor fabrici. Ca parte a acestei colaborări, 

ABEE se angajează să contribuie cu servicii de inginerie în fabrică, mai precis. 

(3) AVESTA va angaja forță de muncă locală. 
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(4) CONSILIUL JUDEȚEAN și MUNICIPIUL GIURGIU vor sprijini AVESTA pentru 

identificarea terenului pentru derularea investiției. 
(5) CONSILIUL JUDEȚEAN și MUNICIPIUL GIURGIU vor susține demersul obținerii unui 

ajutor de stat pentru realizarea Investiției. 

(6) Fiecare parte își va suporta propriile cheltuieli și costuri ce decurg din semnarea acestui 

protocol și orice potențial acord viitor. 
(7) Intenția declarată a Părților este de a dezvolta Proiectul într-o manieră care să fie în 

concordanță cu cele mai bune practici în domeniul mediului, social și de guvernare 

corporativă. 
(8) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și se încheie, cel 

mai devreme, la data de : 

a) 1 ianuarie 2023; 
b) Data semnării contractului de vânzare-cumpărare / închiriere a terenului necesar 

Investiției; 

c) Prin acordul părților exprimat în scris, la o dată anterioară datei de 1 ianuarie 2023. 

(3) MODALITĂȚI DE COLABORARE 
(1) Derularea în bune condiții a prezentului protocol va fi coordonată de către reprezentanții 

părților, expres desemnați în acest scop. 

(2) Pentru concretizarea obiectivelor propuse, Părțile pot organiza grupuri de lucru pe probleme 
specifice de interes comun. 

(3) Colaborarea între cele trei părți se va face potrivit prevederilor legii, ale regulamentelor de 

organizare și funcționare proprii, cu respectarea competențelor și atribuțiilor specifice, 
precum și a celor prevăzute în cuprinsul prezentului protocol. 

 

Art.4 CLAUZE FINALE 

 
(1) Prezentul protocol constituie un document cadru de colaborare între părți, în vederea 

realizării obiectivelor propuse, putând fi completat sau modificat prin acte adiționale 

încheiate în formă scrisă, planuri de măsuri și acțiuni. 
(2) Prezentul protocol de colaborare nu limitează în nici un fel părțile, în a se implica în activități 

similare cu alte organizații, instituții, persoane publice sau private. 

(3) Nicio clauză din cuprinsul prezentului protocol nu poate prejudicia drepturile, îndatoririle și 

responsabilitățile nici uneia dintre părți, ce decurg din prevederile legislației în vigoare în 
baza căreia sunt înființate și își desfășoară activitatea. 

(4) Toate informațiile legate de Proiect și alte produse de lucru și drepturi de proprietate 

intelectuală dezvoltate în conformitate cu termenii prezentului acord vor fi considerate 
informații confidențiale (așa cum sunt definite aici) și vor fi și vor rămâne proprietatea 

exclusivă a proprietarului său. 

(5) Părțile convin să respecte toate legile aplicabile anticorupție și anti-mită, inclusiv FCPA și 
echivalentul european anticorupție aplicabil. 

(6) Eventualele diferende în legătură cu interpretarea și/sau cu aplicarea prevederilor prezentului 

protocol se rezolvă prin consultare reciprocă, la nivelul reprezentanților legali ai părților. 

(7) Prezentul protocol de colaborare s-a semnat în ________________, în 3 (trei) exemplare 
originale, 1 (unul) pentru Consiliul Județean, 1 (unul) pentru Consiliul Local și 1 (unul) 

pentru AVESTA, astăzi, ……………. 

 
JUDEȚUL GIURGIU                                                                             AVESTA BATTERY &  

   PREȘEDINTE,                                                                                                ENERGY  

                                                                                                                    ENGINEERING NV 
                                                                                                                         PREȘEDINTE, 

MUNICIPIUL GIURGIU                                                                              

        PRIMAR, 

 
 

 

 
PREȘEDINTE,      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Dumitru Beianu            Aurelia Brebenel 


	HOTĂRÂRE

