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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Comuna Clejani și Școala Profesională Clejani în vederea 

acordării unei mese gratuite elevilor din învățământul profesional 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 
Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.23217 din 29 noiembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.23224 din 29 noiembrie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte; 
- adresa nr.93 din 03 noiembrie 2022 a Școlii Profesionale comuna Clejani; 

- adresa nr.7365 din 22 noiembrie 2022 a Primăriei Comunei Clejani; 

- avizul nr.191/13.12.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 
- avizul nr.31/13.12.2022 al Comisiei pentru educaţie, cultură, tineret şi sport; 

- avizul nr.183/13.12.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.12 alin.(81) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- prevederile art.173 alin.(5) lit.a), lit.b) și alin.(7) lit.a), lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 

alin.(3) lit.a) şi lit.f), art.197 alin.(1), (3)-(5) și 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 asocierea Judeţului Giurgiu cu Comuna Clejani și Școala Profesională Clejani în 

vederea acordării unei mese gratuite, în perioada în care frecventează cursurile, pentru un număr de 80 elevi 
din învățământul profesional. 

Art.2. Se aprobă contribuția ce revine Județului Giurgiu în vederea acordării unei mese gratuite în 

perioada în care elevii frecventează cursurile, începând cu data de 09 ianuarie 2023 și până la 23 iunie 2023, 

în cuantum de 90% din sumele necesare estimate, respectiv 112.320,00 lei și se asigură, în limita fondurilor 
disponibile cu această destinație, din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, capitolul 65.02.50-Alte 

cheltuieli în domeniul învățământului, articolul bugetar 51.01 - Transferuri curente, alineatul 51.01.70-

Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere. 
Art.3. Se aprobă contractul-cadru de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte domnul Dumitru Beianu, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, ca, în 
numele și pentru județul Giurgiu, să semneze contractul de asociere prevăzut la articolul 3, inclusiv 

eventualele modificări ale acestuia, după caz. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, Serviciului Juridic-contencios și contracte, 
Comunei Clejani și Școlii Profesionale Clejani pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al 

județului. 

 

PREŞEDINTE,      CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,21 decembrie 2022  

Nr.327 
Adoptată cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.327/21.12.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

 

CONTRACT - CADRU DE ASOCIERE 

 

 

Capitolul I. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

Între: 

1.1 Județul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, 

Bulevardul Bucureşti, nr.10, judeţul Giurgiu, cod de identificare fiscală 49038042, telefon / 

fax___________, e-mail: ______________, cont _________________ deschis la Trezoreria 

municipiului Giurgiu, reprezentat prin preşedinte Dumitru Beianu, denumit în continuare Județul, 

1.2 Comuna Clejani prin Consiliul Local al comunei Clejani, cu sediul în comuna Clejani, 

str. Principală, judeţul Giurgiu, cod de identificare fiscală 5026702, telefon/fax........................., e-

mail: ______________, cont _________________ deschis la Trezoreria ________________, 

reprezentat prin domnul ___________, în calitate de primar, denumită în continuare Comuna și 

1.3 Școala Profesională Clejani, cu sediul în comuna Clejani, judeţul Giurgiu, cod de 

identificare fiscală ______________, telefon/fax........................., e-mail: ______________, cont 

_________________ deschis la Trezoreria ________________, reprezentat prin ___________, în 

calitate de ___________, denumită în continuare Școala, 

  

 s-a încheiat prezentul Contract de asociere în temeiul art.12 alin.(81) din Legea nr.1/2011 a 

educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și a hotărârilor / deciziilor 

părților, astfel: 

 - Hotărârea nr.________ din ___________ a Consiliului Județean Giurgiu, 

 - Hotărârea nr.________ din ___________ a Consiliului Local al Comunei Clejani, 

 - Decizia nr. ________ din ___________ a Școlii Profesionale Clejani. 

 

Capitolul II. OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI 

2.1 Obiectul asocierii îl constituie acordarea de masă gratuită prin servicii de catering pentru 

80 elevi care frecventează cursurile de învățământ profesional ale Școlii, în limita unei valori zilnice 

de 15 lei/elev inclusiv TVA. 

2.2 Valoarea estimata a obiectului asocierii este de 124.800 lei cu TVA (80 elevi x 15 

lei/zi/elev x 104 zile de cursuri) și se achită din bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților 

administrativ-teritoriale asociate.  

 

Capitolul III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  

3.1 Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu: 

a) va asigura, din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului, un procent de 90% 

din valoarea obiectului asocierii;  

b) va vira Comunei un procent de 90% din factura lunară emisă de furnizor, în termen de 10 

zile lucrătoare de la data primirii facturii emise de către aceasta; 

c) va asigura monitorizarea realizării obiectului asocierii. 

 

3.2 Comuna Clejani, prin Consiliul Local al comunei Clejani:  
a) va asigura, din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Comunei, un procent de 10% 

din valoarea estimată a mesei gratuite prin servicii de catering pentru elevii din învățământul 

profesional care frecventează cursurile de învățământ ale Școlii; 

b) va asigura, împreună cu Școala, obținerea avizelor din partea organismelor de resort, 

conform legislației în vigoare aferentă; 

 c) va desfășura procedura de achiziție publică, va încheia contractul/contractele de furnizare 

şi va urmări ducerea lor la îndeplinire; 
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d) va informa, în scris, Județul, atât despre data demarării achiziției / achizițiilor, derularea 

acestora, cât și despre data semnării contractului/ contractelor de furnizare. 

e) va solicita Județului plata prin emiterea unei facturi reprezentând procentul de 90% din 

factura lunară emisă de furnizor, solicitare însoțită de documentele de recepţie calitativă şi 

cantitativă, întocmite şi aprobate de unităţile de învăţământ; 

f) va vira furnizorului de servicii sumele încasate de la Județul Giurgiu; 

g) are obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare 

privind distribuirea către elevi. 

 

 3.3. Drepturile și obligațiile Școlii Profesionale Clejani: 

a) va asigura, împreună cu unitățile administrativ-teritoriale, obținerea avizelor din partea 

organismelor de resort, conform legislației în vigoare aferentă; 

b) va transmite unităților administrativ-teritoriale, lunar sau ori de câte ori este cazul, 

numărul elevilor care frecventează cursurile profesionale;  

c) stabileşte modalitatea prin care se va face prezenţa elevilor. Dreptul de a primi zilnic 

suportul alimentar, îl au elevii prezenţi la activităţile didactice pe perioada cursurilor, conform 

structurii anului şcolar. Elevii nu primesc suportul alimentar şi în situaţia suspendării cursurilor cu 

prezenţă fizică. 

d) va comunica furnizorilor, zilnic, numărul de porţii/pachete alimentare care li se vor 

distribui elevilor prezenţi la cursuri. 

d) stabileşte programul de servire a mesei şi timpul alocat acestei activităţi; 

e) răspund, în mod direct, de asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a 

suportului alimentar; 

f) răspund, în mod direct, de întocmirea și confirmarea documentelor ce stau la baza plăţii 

produselor alimentare. 

 

Capitolul IV. DURATA CONTRACTULUI 

 4.1. Durata contractului este de 8 luni, cu începere de la data semnării acestuia de către toate 

părțile, cu posibilitatea de modificare prin acordul părților. 

 4.2 Masa gratuită prin servicii de catering se acordă pentru elevii din învățământul 

profesional care frecventează cursurile de învățământ ale Școlii începând cu data de 09 ianuarie 

2023 și până la sfârșitul anului școlar 2022-2023, pe durata desfășurării cursurilor.  

 

Capitolul V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

 5.1. Prezentul contract încetează: 

a) la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit prelungirea acestuia, prin acordul 

părţilor; 

 b) ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligațiilor asumate de părți, 

incluzând și fără a se limita la lipsa fondurilor necesare. 

 5.2.  Prezentul contract încetează de drept în cazul apariției unor modificări legislative care 

împiedică realizarea obiectului asocierii. 

 

Capitolul VI. FORȚA MAJORĂ  

 6.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a 

obligațiilor stipulate în prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent 

de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care 

împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 

 6.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celorlalte părți, în 

scris, cel mai târziu în 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea 

asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 

(cincisprezece) zile de la apariție. 

6.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți 

încetarea cauzei de forță majoră, în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

6.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare 

asociat poate renunța executarea acordului pe mai departe. Niciuna din părți nu are dreptul la 
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despăgubiri de la cealaltă parte, dar au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile contractuale până la 

data producerii forței majore. 

 

Capitolul VII. DISPOZIȚII FINALE 

 7.1. Orice modificare a prezentului contract este valabilă numai atunci când este convenită 

în scris de toate părţile, prin act adiţional. 

7.2. 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. 

7.3.Toate comunicările care urmează a se efectua între părți, ca urmare a derulării 

contractului se fac în scris, fax, telefon sau e-mail. 

7.4. Părţile consimt că prezentul Contract este guvernat de legea română.  

Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de  3 

(trei) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

             JUDEȚUL GIURGIU,                                            COMUNA CLEJANI, 

                           prin prin 

                   PREŞEDINTE,                                                        PRIMAR 

 

 

 

        Școala Profesională Clejani, 

                                                                         prin 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Aurelia Brebenel 
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