ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea colaborării între judeţul Călăraşi
şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 30.03.2011,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Relaţii
Externe, înregistrat sub nr. 3061 din 21.03.2011;
- raportul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale
Minorităţilor Naţionale;
- adresa nr. 204/21.03.2011 a Camerei de Comerţ, industrie şi Agricultură
Călăraşi;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. e), f) şi alin. (6) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă colaborarea între judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean
Călăraşi, şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, în vederea
elaborării Planului de dezvoltare a Judeţului Călăraşi în perspectiva anului 2020,
conform Protocolului de colaborare constituit ca anexă care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi să
semneze Protocolul de colaborare prevăzut la articolul 1.
Art. 3. - Direcţia Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Relaţii
Externe, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul Judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va
comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

Nr. 35
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 30.03.2011

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

ANEXĂ
la Hotărârea nr. 35 din 30.03.2011

PROTOCOL DE COLABORARE
Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, reprezentat de către Preşedintele
Consiliului Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cod
910019, Judeţul Călăraşi, România, pe de o parte
şi
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, reprezentată de către Preşedintele
C.C.I.A., cu sediul în Călăraşi, Str. Progresul, Bloc BBB, Etaj 3, Călăraşi, Cod postal 910001,
Judeţul Călăraşi, România, pe de altă parte
(denumite în prezentul document „Părţile”)
au convenit următoarele:
1. PREAMBUL
În baza relaţiilor de colaborare existente;
Considerând provocările aduse de dezvoltarea continuă a Uniunii Europene, provocări
generate de adoptarea noilor strategii de dezvoltare, Strategia Europa 2020 şi Strategia
Europeană pentru Regiunea Dunării;
Considerând necesitatea elaborării Planului de acţiune şi a noii Strategii de Dezvoltare a
Judeţului Călăraşi pentru perioada 2014 – 2020;
Părţile decid crearea şi dezvoltarea cadrului partenerial care să stea la baza unei cooperări
durabile şi eficiente la nivelul Judeţului Călăraşi.
2. PRINCIPII DE COLABORARE
2.1. Transparenţă şi profesionalism în valorificarea cunoştinţelor şi a experienţei specifice
fiecărei părţi;
2.2. Sprijin reciproc în vederea organizării şi derulării activităţilor planificate;
2.3. Acţiuni în parteneriat;
3. OBIECTIVELE COOPERĂRII
Părţile prevăd următoarele arii principale de cooperare:
3.1. Asigurarea comunicării şi a schimbului de experienţă.
Părţile sunt de acord să utilizeze oportunităţile relevante pentru stabilirea unui cadru de
comunicare eficient, în domeniile comune de interes;
3.2. Colaborarea în diseminarea şi schimbul de informaţii pentru asigurarea condiţiilor
necesare îndeplinirii şi desfăşurării corespunzătoare a activităţii fiecărei părţi.
3.3. Crearea unui cadru pentru formarea de parteneriate
Părţile se vor sprijini reciproc în vederea stabilirii de relaţii parteneriale bi/multilaterale,
considerând rolul pe care C.C.I.A. îl are în coordonarea mediului de afaceri din Călăraşi,
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precum şi relaţiile stabilite cu mediul de afaceri din Bulgaria, pe de o parte, şi atribuţiile
Consiliului Judeţean Călăraşi privind dezvoltarea economico – socială a judeţului şi
cooperarea interinstituţională, pe de altă parte.
3.4. Alte activităţi comune de interes
Părţile vor identifica şi vor promova orice alte activităţi bilaterale de interes reciproc, care vor
contribui la întărirea şi dezvoltarea cooperării lor.
4. METODOLOGIA DE LUCRU
Consiliul Judeţean Călăraşi şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi convin
asupra următoarelor modalităţi de lucru:
4.1. Participarea reprezentanţilor celor două părţi semnatare la : seminarii, mese rotunde,
dezbateri publice, etc.;
4.2. Asigurarea logisticii tehnico-materiale (utilizarea, in principal, a Centrului de Afaceri
Calarasi si Ecobusiness Calarasi ca locaţii pentru găzduirea acţiunilor comune).
4.3. Elaborarea Planului anual de acţiuni comune;
4.4. Mediatizarea acţiunilor comune;
4.5. Alte acţiuni conexe.
5. CLAUZE FINALE
5.1. Prezentul protocol se încheie pe perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare în ziua
următoare semnării lui;
5.2. Protocolul poate fi denunţat prin notificare scrisă transmisă de oricare dintre Părţi
celeilalte Părţi semnatare. Denunţarea îşi va face efectul în momentul primirii notificării.
5.3. Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al fiecărei părţi.
5.4. Prezentul Protocol de Colaborare se încheie în limba română, în două (2) exemplare
originale.
Semnături:
Consiliul Judeţean Călăraşi

Camera de Comerţ, Industrie
şi Agricultură Călăraşi

Raducu George FILIPESCU
Preşedinte

Marian DRĂGAN
Preşedinte

Data: __________________

Data:___________________

Călăraşi, România

Călăraşi, România
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