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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Judeţul Ilfov, 

prin Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea realizării în comun a proiectului ,,Centru Integrat de 

Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale“ 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.1343 din 20 ianuarie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.1350 din 21 ianuarie 2022 al Direcţiei Urbanism şi amenajarea 

teritoriului; 

- avizul nr.19/28.02.2022 al Comisiei buget, finanţe, economie, fonduri europene şi mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.17/28.02.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- 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; 

- 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, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă cooperarea Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu cu 

Judeţul Ilfov, prin Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea realizării în comun a proiectului ,,Centru 

Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale”. 

Art.2. Se aprobă Acordul-cadru de cooperare prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze Acordul-

cadru de cooperare dintre Judeţul Giurgiu şi Judeţul Ilfov. 

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

exercitării controlului de legalitate, Județului Ilfov, Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului, 

Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și Serviciului Juridic-contencios și contracte pentru 

ducere la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

PREŞEDINTE, 

           Dumitru Beianu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                          Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu,07 martie 2022 

Nr.27 
Adoptată cu 29 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,împotrivă” şi 0 ,,abţineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.27/07.03.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

ACORD-CADRU DE COOPERARE 

 

 

PREAMBUL: 

În viața copiilor cu nevoi speciale, terapiile ocupă cea mai mare parte a timpului. De cele 

mai multe ori, din nefericire, aceste activități sunt percepute de copii ca momente neplăcute, în 

care ei sunt determinați prin diverse metode să îndeplinească o sarcină. Terapiile se desfășoară 

cu aceeași persoană, în același loc și au o anumită rutină. Aceste aspecte pot determina uneori 

reacții de respingere din partea copilului, sau o capacitate mai mică de concentrare și implicit, de 

acumulare a informațiilor transmise. 

În procesul de recuperare, terapia cu animale reprezintă o terapie de susținere, 

complementară sau chiar o metodă de recuperare de sine stătătoare. Rezultatele obținute prin 

utilizarea acestei metode vin în sprijinul copiilor cu dizabilități și a părinților acestora. 

Beneficiarii hipoterapiei sunt: copiii cu deteriorări senzoriale severe sau probleme 

neurologice (autism, ADHD, Sindrom Down), copiii cu dificultăţi perceptuale sau disfuncţie de 

integrare senzorială precum şi copiii cu dizabilităţi severe/profunde. Utilizatorii de scaun rulant 

care nu au activitate motorie grosieră pot deasemenea beneficia de hipoterapie. Hipoterapia este 

indicată în traumatisme cerebrale, scolioză, artrită, amputaţii traumatice, sechele de poliomielită, 

spina bifida, encefalite, distrofie musculară, scleroză multiplă, hidrocefalie, accidente cerebrale 

şi vasculare, hemi şi paraplegii. Pentru cei cu dizabilităţi, hipoterapia reprezintă, în plus, ieşirea 

din limitările bolii. Terapia Asistată de Animale (TAA) este o terapie complementară, realizată 

de o echipă de specialiști (handler sau conductor canin, psiholog, psihoterapeut, logoped, 

kinetoterapeut, terapeut ocupațional), în care un animal special pregătit este parte integrată a 

procesului terapeutic 

Slaba dezvoltare a activităţilor ecvestre în România, împreună cu lipsa personalului 

specializat în lucrul cu caii şi nu în ultimul rând lipsa unor spaţii special amenajate pentru 

activităţi ecvestre, au făcut ca dezvoltarea acestei ramuri să nu fie posibilă. Abia din anul 2010 s-

au înfiinţat centre în care terapia cu ajutorul calului putea să se desfăşoare în condiţiile impuse de 

specificul acestei activităţi. 

În România, formarea teoretică privind terapia și activitățile asistate de animale pentru 

persoane cu nevoi speciale a fost realizată în cadrul unor cursuri postuniversitare organizate de 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială 

(Universitatea Babeș-Bolyai) în colaborare cu Facultatea de Medicină Veterinară (Universitatea 

de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca) sau la nivelul Facultății de Psihologie a 

Universității “Andrei Șaguna” din Constanța. Cu toate acestea, această terapie este practicată, în 

general, de persoane care nu au specialitate în domeniu, dar care lucreaza cu copii cu dizabilităţi 

şi sunt ajutaţi în această terapie de persoane cu experienţă în lucrul ecvestru. În acest context, 

lipsa unor centre specializate îngreunează foarte mult munca terapeuților. 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25 din 4 februarie 2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 

sănătate, crează cadrul legislativ pentru decontarea acestui tip servicii de sănatate conexe actului 

medical. 

Având în vedere cele de mai sus, din dorinţa de a dezvolta servicii sociale alternative, de 

calitate, cu rezultat direct în ameliorarea calităţii vieţii copiilor cu nevoi speciale şi a familiilor 

acestora, cu potențial multiplicator, 
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PĂRȚILE: 

JUDEȚUL GIURGIU - CONSILIUL JUDEŢEAN, cu sediul în municipiul Giurgiu, 

str. București, nr.10, cod fiscal 4938042, cont IBAN _________ Trezoreria _________, telefon 

_________, fax _________, e-mail cjg@cjgiurgiu.ro, reprezentat prin domnul Dumitru BEIANU 

în calitate de Preşedinte  

 

și 

 

JUDEȚUL ILFOV - CONSILIUL JUDEŢEAN, cu sediul în Bucureşti, str. Ernest 

Juvara, nr.3-5, sector 6, telefon: 021/212.56.93, 021/212.56.95, fax: 021/212.75.34, 

021/212.56.99, cod fiscal 4192545 cont trezorerie nr. _____________________ deschis la 

Trezoreria ________________, reprezentat prin domnul Hubert Petru Ștefan THUMA, în 

calitate de Preşedinte, 

convin la încheierea prezentului Acord-cadru de cooperare, în temeiul: 

 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare -  art. 173 alin. (7) lit. a); 

 Hotărârii nr.______ din ________ a Consiliului Județean Giurgiu privind _________; 

 Hotărârii nr.______ din ________ a Consiliului Județean Ilfov privind _________. 

 

Art. 1 Obiectul și obiectivele Acordului-cadru de cooperare 

1.1. Părțile încheie prezentul Acord-cadru de cooperare în vederea realizării și exploatării 

în comun a unui ,,Centru Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale” care va avea ca 

principali beneficiari copiii cu deteriorări senzoriale severe sau probleme neurologice (autism, 

ADHD, Sindrom Down), copiii cu dificultăţi perceptuale sau disfuncţie de integrare senzorială, 

precum şi copiii cu dizabilităţi severe/profunde.  

1.2.  Centrul Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale  va fi înfiinţat pe 

terenul în suprafață de 10.000,00 mp situat  în intravilanul comunei Adunații Copăceni, sat 

Varlaam, județul Giurgiu, înscris în cartea funciară nr.40926 a comunei Adunații Copăceni, tarla 

98, pus la dispoziţie cu titlu gratuit de Județul Giurgiu. 

1.3. Obiectivele Centrului Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale, care 

vor fi realizate prin activități de Terapie Asistată de Animale (TAA), activități de informare, 

activități de consiliere și suport psihologic, sunt: 

1.3.1. acordarea de Terapie Asistată de Animale (TAA), realizată de o echipă de 

specialiști, copiilor cu nevoi speciale, copii cu deteriorări senzoriale severe sau probleme 

neurologice (autism, ADHD, Sindrom Down), copii cu dificultăți perceptuale sau disfuncție de 

integrare senzorială, precum și copii cu dizabilități severe / profunde; 

1.3.2. creșterea numărului de copii cu nevoi speciale care beneficiază de terapii 

complementare la nivelul județului Ilfov și Giurgiu. 

 

Art.2 Durata Acordului-cadru de cooperare 

2.1. Durata prezentului Acord-cadru de cooperare este de 25 ani, cu respectarea prevederilor 

legale incidente în cauză. 

2.2. Acordul-cadru de cooperare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți. 

 

Art. 3 Atribuțiile și obligațiile părţilor 

3.1. Atribuţiile și obligațiile Județului Giurgiu - Consiliul Județean  

3.1.1. Colaborează cu Județul Ilfov, pe baza bunelor practici practici de cooperare și în limitele 

legislației în vigoare, în scopul realizării Centrului Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi 

speciale și exploatării acestuia. 

3.1.2. Pune la dispoziție o locație dedicată, proprie, pentru construirea Centrului Integrat de 

Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale, identificată după cum urmează: teren în suprafață de 

10.000,00 mp situat în intravilanul comunei Adunații Copăceni, sat Varlaam, județul Giurgiu, 

înscris în cartea funciară nr.40926 a comunei Adunații Copăceni, tarla 98.   
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3.1.3. Realizează din fonduri proprii documentațiile tehnico-economice necesare construcției 

inclusiv studiul de fezabilitate.   

3.1.4. Suportă, în proporție de 20%, cheltuielile de finanțare pentru realizarea construcției, 

amenajării și acreditării Centrului Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale.   

3.1.5. Suportă, în proporție de 50%, pe durata Acordului-cadru, cheltuielile administrative 

necesare funcţionării și reparațiilor capitale ale Centrului Integrat de Hipoterapie pentru copii cu 

nevoi speciale.   

3.2 Atribuţiile și obligațiile Județului Ilfov - Consiliul Județean  

3.2.1. Colaborează cu Județul Giurgiu, pe baza bunelor practici de cooperare și în limitele 

legislației în vigoare, în scopul realizării Centrului Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi 

speciale și exploatării acestuia. 

3.2.2. Realizează din fonduri proprii studiul de oportunitate  aferent Centrului Integrat de 

Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale.  

3.2.3. Suportă, în proporție de 80%, cheltuielile de finanțare pentru realizarea construcției, 

amenajării și acreditării Centrului Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale. 

3.2.4. Suportă, în proporție de 50%, pe durata Acordului-cadru, cheltuielile administrative 

necesare funcţionării și reparațiilor capitale ale Centrului Integrat de Hipoterapie pentru copii cu 

nevoi speciale. 

 

Art. 4 Activitățile ce vor fi realizate de către părți: 

4.1. Pe tot parcursul colaborării, părțile se obligă să acționeze în limita atribuțiilor care le revin, 

conform legii. 

4.2. Părțile înțeleg că prezentul Acord-cadru de cooperare nu poate produce sau da naștere altor 

efecte patrimoniale reciproce între părți, în afara celor care rezultă din prezentul Acord-cadru. 

4.3.  Constituirea unei asocieri de autorități contractante formate din părțile prezentului Acord-

cadru în sensul prevederilor art. 3 alin. (1), lit. 1) şi lit. m) şi lit. o), art. 4 alin (1) lit. c) şi art. 44 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

precum, în scopul realizării unor achiziţii, respectiv pentru atribuirea unor contracte de 

proiectare, proiectare şi execuţie și /sau a unor contracte de servicii, având ca obiect proiectare şi 

execuţie, precum și consultanță și supervizare a lucrărilor aferente, publicitate, etc. 

4.4. Se împuternicește Județul Giurgiu - Consiliul Județean ca lider de asociere pentru derularea 

procedurilor de achiziție publică. 

4.5.  Derularea activităților la nivelul asocierii pentru procedurile de achiziție publică, altele 

decât cele din prezentul Acord-cadru, se va reglementa prin act adițional aprobat prin hotărâre de 

consiliu județean. 

4.6.  În vederea demarării procedurilor de achiziție publică precum și pentru recepționarea 

lucrărilor efectuate, fiecare parte va desemna cel puțin un membru din cadrul instituției care va 

participa la respectivele proceduri. 

 

4.7. Județul Giurgiu va desfășura următoarele activități: 

4.7.1. Județul Ilfov va acorda sprijinul necesar în vederea îndeplinirii de către părțile Asocierii,   

a responsabilităților asumate prin prezentul Acord-cadru de cooperare; 

 4.7.2. Va aviza studiile și documentațiile care fac obiectul Acordului-cadru, în termen de 

maximum 1 lună de la predarea pe bază de proces verbal de predare-primire, în condițiile legii și 

conform competențelor ce îi revin. 

 

4.8 Județul Ilfov va desfășura următoarele activități: 

4.8.1. Județul Giurgiu va acorda sprijinul necesar în vederea îndeplinirii de către părțile Asocierii 

a responsabilităților asumate prin prezentul Acord-cadru de cooperare;  

4.8.2. Va aviza studiile și documentațiile care fac obiectul Acordului-cadru, în termen de 

maximum 1 lună de la predarea pe bază de proces verbal de predare-primire, în condițiile legii și 

conform competențelor ce îi revin. 
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Art.5. Dreptul de proprietate al investițiilor: 

5.1. Județul Giurgiu își păstrează dreptul de proprietate asupra terenului a cărei folosință este 

cedată. 

5.2. La finalizarea construcției Județul Giurgiu și Județul Ilfov vor deține în comun proprietatea 

acesteia, în cote egale cu contribuțiile financiare aduse de către fiecare parte. 

5.3. La data la care prezentul Acord-cadru de cooperare încetează, părțile vor avea drept de 

preemțiune reciproc în ceea ce privește investiția realizată. 

 

Art.6. Obiectivele Acordului-cadru de cooperare și modalitățile de realizare a 

acestora 

6.1. Obiectivele Centrului Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale care vor fi 

realizate prin activități de Terapie Asistată de Animale (TAA), activități de informare, activități 

de consiliere și suport psihologic sunt: 

6.1.1. Acordarea de Terapie Asistată de Animale (TAA), realizată de o echipă de specialiști, 

copiilor cu nevoi speciale, copii cu deteriorări senzoriale severe sau probleme neurologice 

(autism, ADHD, Sindrom Down), copii cu dificultăți perceptuale sau disfuncție de integrare 

senzorială, precum și copii cu dizabilități severe / profunde; 

6.1.2. Creșterea numărului de copii cu nevoi speciale care beneficiază de terapii complementare 

la nivelul județului Giurgiu și Ilfov. 

6.2. După finalizarea construcției Centrului Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi 

speciale activitățile de Terapie Asistată de Animale (TAA), activitățile de informare și 

activitățile de consiliere și suport psihologic vor fi desfășurate de către o entitate acreditată în 

domeniul specific. 

6.3. Desemnarea entității care va desfășura activitățile menționate la art.6.1. va fi făcută prin 

procedură de selecţie, conform prevederilor legale în vigoare. 

  

Art.7 Confidențialitate 

7.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea oricărui document, oricărei informații sau 

oricărui alt material comunicat lor sub clauza de confidențialitate. 

7.2. Părțile pot divulga informații sau documente referitoare la prezentul Acord-cadru dacă și în 

măsura în care: 

7.2.1. Cealaltă parte consimte la divulgare; 

7.2.2. Divulgarea este impusă de legislația în vigoare. 

7.2.3. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va realiza de către Părți în conformitate 

cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 

Art.8 Amendamente 

Părțile semnatare au dreptul, pe durata valabilității prezentului Acord-cadru, de a conveni 

modificarea clauzelor prin act adițional aprobat prin hotărâre de consiliu județean. 

 

Art.9 Forța majoră 

9.1. Forța majoră exonerează părțile semnatare de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul Acord-cadru, pe durata valabilității. 

9.2. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

9.3. Îndeplinirea prezentului Acord-cadru va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, 

dar fără a prejudicia drepturile care li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

9.4. Partea semnatară care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat 

și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea 

limitării consecințelor. 

9.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului 

Acord-cadru, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune interese. 



F-PG 15.07 

 

Art. 10 Soluționarea litigiilor 

10.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

Acordului-cadru. 

10.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod 

amiabil o divergență apărută, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către 

instanțele judecătorești competente din România. 

 

Art. 11 Încetarea Acordului-cadru  

11.1. Prezentul Acord-cadru încetează prin: 

a. prin acordul scris al părţilor; 

b. prin rezilierea de drept invocată de una din părți în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire 

defectuoasă de către o parte a obligațiilor din prezentul Acord-cadru; 

c. prin ajungerea la termen. 

 

Art. 12 Legea aplicabilă 

Acordul va fi interpretat conform legilor din România. Prezentul Acord-cadru s-a 

încheiat la data de ________________, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          PREŞEDINTE,                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                        Dumitru BEIANU                                                   Aurelia BREBENEL 

JUDEȚUL GIURGIU, 

prin  

     CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU              

JUDEȚUL ILFOV, 

prin  

       CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV 


