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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asocierii între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și S.C. TOREDO 

PRODUCTION S.R.L. 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
întrunit în ședință ordinară, 

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.18773 din 21 octombrie 2021 al președintelui; 
- raportul de specialitate nr.18776 din 21 octombrie 2021 al Serviciului Juridic-contencios și 
contracte; 
- avizul nr.92/25.10.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 
- adresa S.C. TOREDO PRODUCTION S.R.L., înregistrată la Consiliul Județean Giurgiu nr.17966 
din 12 octombrie 2021; 
- 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; 

 
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 asocierea între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și S.C. 
TOREDO PRODUCTION S.R.L. în scopul realizării în comun a „Târgului de Crăciun 2021”, în 
perioada 26 noiembrie 2021 – 13 februarie 2022.  

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

Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze Acordul de 
asociere. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-județul Giurgiu în vederea 
exercitării controlului de legalitate, S.C. TOREDO PRODUCTION S.R.L., Serviciului Juridic - 
contencios și contracte şi Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 
administrativ, pentru ducere la îndeplinire, și se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
general al județului. 
 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Beianu 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia Brebenel 
 
 
 
Giurgiu,27 octombrie 2021 
Nr.266 

Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexă 
la Hotărârea nr.266 din 27.10.2021 

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 ___________, reprezentat prin 
Preşedinte Dumitru Beianu, denumit în continuare Județul, 

și 
1.2. S.C. TOREDO PRODUCTION S.R.L., cu sediul social în București, Calea Moșilor 

nr.158, BIROUL NR.2C, etaj 2, sector 2,  CUI 38160360, număr înregistrare registrul comerțului 
J40/15094/2017, reprezentată de Administrator Oana Roxana Tutulica, denumită în continuare 
TOREDO 

 
În temeiul Hotărârii nr. ___ din _________ 2021 a Consiliului Județean Giurgiu, 
 

Capitolul 2. OBIECTUL ASOCIERII  
2.1. Părțile, de comun acord, au încheiat prezentul acord de asociere, în scopul realizării în 

comun a „Târgului de Crăciun 2021”, în perioada 26 noiembrie 2021 – 13 februarie 2022. 
 

Capitolul 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  
3.1.1. Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu va aduce ca aport în asociere în 

terenul în suprafață de 4999 mp, înscris în cartea funciară a localității Giurgiu cu nr.38293, 
identificat cu nr. cadastral 38293, situat în municipiul Giurgiu, B-dul București, nr.57. 

3.1.2. Va sprijini TOREDO în activitatea de dăruire a cadourilor de crăciun copiilor 
instituționalizați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. 
 3.2.1. TOREDO va asigura organizarea „Târgului de Crăciun 2021”, respectiv: 

a) va instala un PATINOAR cu suprafața de gheața de 400 mp, plus anexe; 
b)100 mp (vestiare, cabina de închiriat patine, camera tehnică instalație); 
c) asigură instalarea și buna funcționare a unui CARUSEL VIENEZ și a unui TRENULEȚ 

pentru copii specific unui TÂRG DE CRĂCIUN; 
d) amenajarea a 10 CĂSUȚE pentru comercializare de produse tradiționale sărbătorilor de 

iarnă; 
e) amenajarea unei TERASE unde se pot consuma preparate specifice Crăciunului; 
f) instalarea unui BRAD de CRĂCIUN ornamentat, conform tradițiilor; 
g) marcarea întregului spațiu prin INSTALAȚII LUMINOASE care creeze ambientul 

sărbătorilor de iarnă; 
h) amenajarea CĂSUȚEI LUI MOȘ CRĂCIUN care va fi pusă la dispoziția copiilor și a 

cadrelor didactice pentru diferite activități cu ocazia sărbătorilor de iarna; 
i) venirea lui MOȘ CRĂCIUN, în perioada 24.12.2021 - 28.12.2021, timp în care copii se 

vor bucura de prezența lui, zilnic între orele 10:00 - 22:00. 
3.2.2. TOREDO va asigura accesul gratuit al copiilor instituționalizați în cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu la „Târgul de Crăciun 2021”, pe toată 
perioada desfășurării acestuia. 

3.2.3. TOREDO va realiza 200 de pachete/cadouri de crăciun, în valoare estimată de 80 lei 
fiecare, care vor fi dăruite copiilor instituționalizați în cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Giurgiu. 
 
Capitolul 4. DURATA CONTRACTULUI 
 4.1. Durata contractului este de la data semnării de ambele părți și până la data de 20 
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februarie 2022. 
 
Capitolul 5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
 5.1. 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. 
 5.2. Prezentul contract încetează de drept în cazul apariției unor modificări legislative care 
împiedică realizarea „Târgului de Crăciun”. 
 
Capitolul 6. DISPOZIȚII FINALE 
 6.1. Orice modificare a prezentului contract va fi valabilă numai atunci când este convenită 
în scris de ambele părţi, prin act adiţional. 

6.2. 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. 

6.3.Toate comunicările care urmează a se efectua între părți, ca urmare a derulării 
contractului vor fi făcute în scris, fax, telefon sau e-mail. 

6.4. Părţile consimt că prezentul acord este guvernat de legea română.  

Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de 2 
(două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
     JUDEŢUL GIURGIU                        S.C. TOREDO PRODUCTION S.R.L. 
                              prin                                                                    prin 
 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU                              ADMINISTRATOR  
 
 
 
 
 
 

  PREȘEDINTE,    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Dumitru Beianu      Aurelia Brebenel 
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