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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui parteneriat în cadrul proiectului Partnerships for Overcoming the Disasters for a 

safe region (Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură), acronim POD, e-MS code 

ROBG-427 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.3467 din 21 februarie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.3473 din 21 februarie 2022 al Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului -

Compartimentul Programe şi Proiecte europene; 

- avizul nr.32/28.02.2022 al Comisiei buget, finanţe, economie, fonduri europene şi mediu de afaceri; 

- avizul nr.26/28.02.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- ghidul Solicitantului pentru Programul INTEREG V A Romania-Bulgaria 2014-2020; 

- Acordul de parteneriat din data de 16.03.2020; 

- prevederile art.173 alin.(7) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), 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 încheierea unui parteneriat în cadrul proiectului Partnerships for Overcoming the 

Disasters for a safe region (Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură), acronim 

POD, e-MS code ROBG-427, între 4 beneficiari, după cum urmează: 

1. Beneficiar Lider - Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu; 

2. Crucea Roşie Bulgară; 

3. Crucea Roşie filiala Giurgiu; 

4. Universitatea din Ruse «Angel Kancev». 

Art.2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze parteneriatul între 

beneficiarii mai sus-menționați. 

Art.3. La data semnării noului parteneriat îşi încetează aplicabilitatea parteneriatul semnat la data 

de 16.03.2020. 

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

controlului de legalitate, Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului-Compartimentul Programe şi 

proiecte europene 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 
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