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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Județului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de partener, la 

evenimentul „Zilele Agriculturii Giurgiuvene” 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.16887 din 27 septembrie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.16889 din 27 septembrie 2021 al Compartimentului Control intern și 

managementul calității; 

-avizul nr.63/28.09.2021 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul nr.70/28.09.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- adresa nr.45830 din 27 septembrie 2021 a Primăriei Municipiului Giurgiu; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea participării Municipiului Giurgiu, 

în calitate de organizator, la evenimentul „Zilele Agriculturii Giurgiuvene” nr.307 din 27 septembrie 2021; 

- Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021-2027; 

- prevederile art.173 alin.(7) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a) și lit.f), art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) și 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 participarea și cooperarea între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, 

în calitate de partener la evenimentul „Zilele Agriculturii Giurgiuvene”, organizat în ziua de 02 octombrie 

2021, pe terenul situat în Strada Mircea cel Bătrân. 

Art.2. (1) Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Județul 

Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, 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 parteneriat prevăzut la alineatul 1 din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Contribuția financiară a Județului Giurgiu la organizarea și desfășurarea 

activităților/evenimentelor ce fac obiectul prezentei hotărâri, în cuantum de 6.000 de lei se va suporta din 

bugetul propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu din capitolul 80.02.01.30 „Alte cheltuieli pentru 

acţiuni generale economice și comerciale” și va fi virată Municipiului Giurgiu începând cu data prezentei. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Municipiului Giurgiu, Compartimentului Control intern și managementul calității, 

Serviciului Buget-finanțe, contabilitate 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,29 septembrie 2021 

Nr.235 
Adoptată cu 30 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,împotrivă” și 0 ,,abțineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.235 din 29.09.2021 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 MUNICIPIUL  GIURGIU                                             JUDEȚUL GIURGIU 

         Nr._____/________2021                                                    Nr.______/______2021 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

CAP.1  Părțile Contractului: 

       MUNICIPIUL GIURGIU , reprezentat prin PRIMAR : Adrian  Anghelescu , cu sediul în Municipiul 

Giurgiu, Bulevardul București, nr.49-51, județul Giurgiu, denumit în continuare MUNICIPIUL 

      și 

      JUDEȚUL  GIURGIU, prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU, reprezentat prin 

PREȘEDINTE: Dumitru Beianu, cu sediul în municipiul Giurgiu, Bulevardul București nr.10, județul 

Giurgiu, denumit în continuare JUDEȚUL,  

au convenit încheierea prezentului ACORD DE PARTENERIAT în următoarele condiții: 

 

CAP.2 Obiectul acordului de parteneriat:  

         2.1 Obiectul acordului îl constituie promovarea produselor agroalimentare românești – organizarea 

de activități de informare și soluții referitoare la susținerea și dezvoltarea agriculturii giurgiuvene. 

 

CAP.3 Obligațiile părților: 

        3.1 MUNICIPIUL GIURGIU va pune la dispoziție terenul și întreaga stradă Mircea cel Bătrân, va 

asigura promovarea activităților ce vor fi realizate pe toată perioadă de desfășurare a evenimentelor, pe 

pagina de internet a primăriei, comunicate și informații de presă transmise către mass-media locală, articole 

de presă/reportaje, comunicate și informații de presă transmise în social-media, transmisiuni online 

parțiale/integrale pe pagina de internet/social media a evenimentelor. Acesta va organiza un spectacol 

folcloric prin Centrul Cultural “Ion Vinea” și va pune la dispoziție sala de festivități a acestuia pentru 

desfășurarea unei ședințe de lucru. 

       3.2  JUDEȚUL GIURGIU  va asigura din bugetul propriu de venituri și cheltuieli, în limita resurselor 

financiare, fondurile necesare pentru acordarea unor premii, producătorilor agricoli. Tot acesta va 

asigurarea unui spectacol folcloric susținut de Centrul Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii 

Tradiționale Giurgiu și confecționarea unui banner 6x1 ml cu inscripția   Zilele Agriculturii Giurgiuvene 

02 octombrie 2021  .      

 

CAP.4  Durata acordului de parteneriat: 

        4.1 Acordul de parteneriat se încheie pentru data de 2 octombrie 2021. 

 

CAP.5 Rezolvarea litigiilor: 

       5.1 Părțile prezentului acord, înțeleg că orice litigiu intervenit în derularea acordului, să fie rezolvat pe 

cale amiabilă. 

       5.2 Litigiile nesoluționate în acest mod sunt de competența instanțelor de judecată competente. 

 

CAP.6 Dispoziții finale: 

       6.1 Prezentul acord de parteneriat are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de 

realizare a obiectivelor comune convenite. 

       6.2 Părțile convin să considere echivalente activitățile prestate în reciprocitate. 

       6.3 Părțile declară că au deplină putere și autoritate de a încheia și semna acest acord. 

Prezentul acord s-a încheiat astăzi__________ în 2(două) exemplare. 

 

MUNICIPIUL GIURGIU                                             JUDEȚUL GIURGIU 

 

 

 

  PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Dumitru BEIANU                      Aurelia BREBENEL 


