Situaţie HCLM 2018

Nr.crt Denumire beneficiar
0
1

Asociația Judeţeane
1 Atletism Giurgiu

Denumire proiect
2

H.C.L.M.nr./data
3

Act
adiţional
-Continuarea
finanțării
nerambursabile în anul 2018, în sumă de 2.700
lei a Asociației Judeţeane de Atletism Giurgiu
în conformitate cu H.C.L.M. nr. 327/31.08.2017
de având Proiectul cu titlul "Atletism în oraşul
meu".
32 / 23.01.2018

Contract nr./data Suma aprobată/lei
4
5

Observaţii
6

2,700 ctr finalizat

Biserica Creştină
2 Evanghelică

Act adiţional -continuarea finanțării
nerambursabile în anul 2018, în sumă de 20
lei, a a Bisericii Creştine Evanghelice în
conformitate cu H.C.L.M. nr. 97/30.03.2017,
având Proiectul cu titlul "Necesar privind plată
utilităţi"

41 / 23.01.2018

20 ctr finalizat

Asociația Club Sportiv
Municipal Dunărea
3 Giurgiu

Act adiţional - continuarea finanțării
nerambursabile în anul 2018, în sumă de
161.629 lei, a Asociației Club Sportiv Municipal
Dunărea Giurgiu în conformitate cu H.C.L.M.
nr. 142/28.04.2017
36 / 23.01.2018

161,629 ctr finalizat

Asociaţia Naţională a
Cadrelor Militare în
4 Rezervă şi Retragere

Act adiţional -continuarea finanțării
nerambursabile în anul 2018, în sumă de 3.000
lei a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă şi Retragere – Organizaţia Judeţeană
Giurgiu în conformitate cu H.C.L.M. nr.
141/28.04.2017.
34 / 23.01.2018
Act adiţional - continuarea finanțării
nerambursabile în anul 2018, în sumă de
18.274 lei a Episcopiei Giurgiului în
conformitate cu H.C.L.M. nr. 271/27.07.2017 .

5 Episcopia Giurgiului

6 Şcoala Gimnazială nr. 10

7 Şcoala Gimnazială nr. 10

35 / 23.01.2018
Act adiţional -continuarea acordului de
parteneriat în anul 2018, în sumă de 14.000 lei
cu Şcoala Gimnazială nr. 10 pentrucontinuarea
Proiectelor ,,Oportunităţi egale la educaţie
pentru o societate incluzivă şi Şcoală după
şcoală – primul pas spre succesul şcolar şi
profesional” pentru perioada septembriedecembrie2017 în conformitate cu H.C.L.M.nr.
328/31.08.2017.
37 / 23.01.2018
Act
adiţional-continuarea
acordului
de
parteneriat în 2018, în sumă de 6920 lei cu
Şcoala Gimnazială nr. 10 pentru sustenabilitate
proiectului,,Copiii şi părinţii romi vor la şcoală”
pentru perioada septembrie-decembrie 2017 în
conformitate cu H.C.L.M. nr. 329/31.08.2017
40 / 23.01.2018

Act adiţional-privind continuarea acordului de
parteneriat în anul 2018, în sumă de 12.900 lei
cu Şcoala Gimnazială „Mircea Cel Bătrân„
Giurgiu pentru Școala Gimnazială Nr 3, unitate
de învățământ arondată acesteia pentru
sustenabilitatea proiectului „Performanță
școlară și dialog intercultural prin servicii etnoŞcoala Gimnazială „Mircea educaționale integrate” pentru perioada
Cel Bătrân„ Giurgiu pentru octombrie-decembrie 2017 în conformitate cu
H.C.L.M. nr. 362/28.09.2017.
8 Școala Gimnazială Nr 3

3,000 ctr finalizat

18,274 ctr finalizat

14,000 ctr finalizat

6,920 ctr finalizat

39 / 23.01.2018

12,900 ctr finalizat

Privind continuarea finanțării nerambursabile în
anul 2018, în sumă de 1.500 lei, a Asociației
Club Sportiv Pro Giurgiu în conformitate cu
H.C.L.M. nr. 431/26.10.2017„
9 Asociației Club Sportiv Pro
38 / 23.01.2018

1,500 ctr finalizat

Măsurilor prevăzute în
10 O.U.G. 90/2017

Privind
unele
măsuri
fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative
şi prorogarea unor termene, în cursul anului
2018, nu se vor atribui contracte de finanţare
nerambursabilă din fondurile Bugetului Local
încheiate în baza Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general şi a Metodologiei generale
pentru atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă din fondurile Bugetului Local al
Municipiului Giurgiu şi a Regulamentelor privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
Bugetului Local al Municipiului Giurgiu, alocate
pentru activităţi nonprofit de interes local,
aprobate prin H.C.L.M. nr. 459/21.12.2016
23 / 5.01.2018

11 Şcoala Gimnazială nr. 10

Privind încheierea acordului de parteneriat între
Municipiul Giurgiu şi Şcoala Gimnazială nr. 10,
pentru sustenabilitatea proiectelor „Oportunităţi
egale la educaţie pentru o societate incluzivă” şi
„Şcoala după şcoală – primul pas spre succesul
şcolar şi profesional” pentru perioada ianuarieiunie 2018
30 / 23.01.2018

6.203 / 12.02.2018

42,000 ctr finalizat

12 Şcoala Gimnazială nr. 10

Privind încheierea acordului de parteneriat între
Municipiul Giurgiu şi Şcoala Gimnazială nr. 10,
pentru sustenabilitatea proiectului „Copiii şi
părinţii romi vor la şcoală” pentru perioada
ianuarie-iunie 2018
31 / 23.01.2018

6.206 / 12.02.2018

24,320 ctr finalizat

Privind încheierea acordului de parteneriat între
Municipiul Giurgiu şi Școala Gimnazială „Mircea
cel Bătrân„ pentru Şcoala Gimnazială nr. 3,
unitate de învățământ arondată acesteia pentru
sustenabilitatea proiectului „Performanță
Școala Gimnazială „Mircea școlară și dialog intercultural prin servicii etnocel Bătrân„ pentru Şcoala educaționale integrate” pentru perioada ianuarieiunie 2018
13 Gimnazială nr. 3
33 / 23.01.2018

6.208 / 12.02.2018

34,000 ctr finalizat

Privind încheierea unui acord de parteneriat în
vedere continuarii proiectului „Biblioteca
Giurgiuveană” în anul 2018. În cadrul acestui
acord de parteneriat Primăria Municipiului
Giurgiu va suporta suma de 30.000 lei, sumă
Biblioteca Judeţeană „I.A. necesară tipăririi a 10 volume selectate având
un tiraj de 150 exemplare pentru fiecare titlu .
14 Bassarabescu” Giurgiu

76/22.02.2018;
308/26.07.2018

34.355/ 02.08.2018

ctr. în curs de
30,000 finalizare

Încheierea acordului de parteneriat în vederea
organizării etapei naționale de tenis de masă
pentru învățământul liceal precum și a etapei
regionale de tenis de masă, ciclul gimnazial în
perioada 27-29.04.2018.

75 / 22.02.2018

9.631 / 05.03.2018

3,000 ctr finalizat

Încheierea unui acord de parteneriat buget
solicitat pentru acoperirea cheltuielilor
reprezentând: cheltuieli activitate sportivă,
cheltuieli salarizarea personalului, cheltuieli
servicii contabilitate şi alte cheltuieli cu servicii
neprevăzute care pot apărea până la finalizarea
proiectului, cheltuieli diverse (comisioane
bancare, penalităţi, amenzi, birotică, papetărie
şi alte cheltuieli neprevăzute care pot aparea
Asociaţia Clubul Sportiv
până la data finalizării proiectului), aferente
16 Municipal Dunarea Giurgiu perioadei 01.01.2018 – 30.06.2018
81 / 22.02.2018

9.629 / 05.03.2018

297,500 ctr finalizat

14.829 / 04.04.2018

30,000 ctr finalizat

Inspectoratul Şcolar
15 Judeţean Giurgiu

Reţea şcolară din
17 Municipiul Giurgiu

18

Parohia Sf. Ştefan

Privind aprobarea reţelei şcolare din Municipiul
Giurgiu pentru anul şcolar 2018-2019
53 / 22.02.2018
Acordarea unui sprijin financiar - sumă
necesară pentru continuarea lucrărilor la
sf.locaş.
129 / 29.03.2018

Încheierea acordului de parteneriat în vederea
organizării
Concursului
Interjudețean
de
matematică și fizică "Laurențiu Panaitopol“
ediția a VII -a care va avea loc la Giurgiu în
perioada 21-22 aprilie 2018 şi alocarea sumei
de 5.000 lei reprezentând cheltuieli legate de
costuri tipărituri, costuri consumabile, transport,
cazare, masă, fond de premiere pentru elevi,
alte costuri necesare organizării - potrivit anexei
parte integrantă din prezenta hotărâre.
136 / 29.03.2018

14.823 / 04.04.2018

5,000 ctr finalizat

Încheierea acordului de parteneriat în vederea
derulării proiectului educațional „Un veac de
diversitate românească” în perioada Aprilie –
Decembrie 2018, şi alocarea sumei de 3.000 lei
reprezentând : calendar peste timp, afișe A3
color, broșură ilustrată, cărti pentru premii,
semne de carte tematice, medalii, diplome
pentru premii, roll-up cu tematica concursului,
rucsacuri inscriptionate cu logoul concursului,
stikere tematice - potrivit anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
149 / 29.03.2018

14.824 / 04.04.2018

3,000 ctr finalizat

Parohia „Sfinţii Martiri
Brâncoveni”

Acordarea unui sprijin financiar, suma necesară
pentru începerea lucrărilor de pictură în frescă
la biserica parohială.
128 / 29.03.2018

14.830 / 04.04.2018

70,000 ctr finalizat

Mănăstirea Sfântul
Gheorghe

Acordarea unui sprijin financiar, pentru
continuarea lucrărilor la Mănăstirea Sfântul
Gheorghe respectiv tencuieli interioare şi
exterioare, pardoseală.
127 / 29.03.2018

14.828 / 04.04.2018

200,000 ctr finalizat

14.826 / 04.04.2018

20,000 ctr finalizat

14.827/ 04.04.2018

8,000 ctr finalizat

25 Brebenel Gelu

Sprijin financiar pentru realizarea unui nou tiraj
al volumului biografic "Narcis Coman - prin viață
fără mănuși".
15/19.04.2018

17.856/25.04.2018

6,000 ctr finalizat

Asociaţia Seniorilor
26 Giurgiuveni

Încheierea acordului de parteneriat în vederea
iniţieri unor vizite de lucru cu membrii săi în ţară
şi în Republica Moldova, activităţi în an
centenar “România 100”comunitatea
giurgiuveană transminţând mesajul de
fraternitate de la Dunăre.
159/19.04.2018

17.857/25.04.2018

37,000 ctr finalizat

1 iunie -Inspectoratul
Şcolar Judeţean Giurgiu,
Centrul Cultural Local Ion
Vinea, unităţile de
învăţământ din reţeaua
şcolară a Municipiului
27 Giurgiu.

„Ziua Internaţională a Copilului” -1 iunie Consiliul Local al Municipiului Giurgiu şi
Primăria Municipiului Giurgiu îşi propun să
organizeze o multitudine de activităţi cultural
artistice, educative şi de agrement în
parteneriat cu instituţii publice: Inspectoratul
Şcolar Judeţean Giurgiu, Centrul Cultural Local
Ion Vinea, unităţile de învăţământ din reţeaua
şcolară a Municipiului Giurgiu.
160/19.04.2018

19

Colegiul Național Ion
Maiorescu din Giurgiu

Liceul Teoretic Tudor
20 Vianu din Giurgiu

21

22

Încheierea acordului de parteneriat în vederea
organizării taberei internaţionale „Salvare din
apă şi prim ajutor specific” în perioada 30 iulie 07 august 2018, și alocarea sumei de 20.000 lei
( sumă defalcată : 15.000 lei cazare și masă şi
Societatea Naţională de
suma de 5.000 lei echipament și material
Cruce Roşie din România necesare defășurării activității)- potrivit anexei
parte integrantă din prezenta hotărâre.
23 filiala Giurgiu
131 / 29.03.2018
Încheierea acordului de parteneriat în vederea
organizării unor evenimente culturale în
perioada 8-14 aprilie 2018 pentru sărbătoarea
Asociaţia Partida Romilor etniei rome- Ziua Internaţională a RomilorPro Europa sucursala
potrivit anexei parte integrantă din prezenta
Giurgiu
hotărâre.
24
130 / 29.03.2018

70,000 ctr finalizat

Biserica Baptistă"Sfânta
28 Treime" Giurgiu

Sprijin financiar pentru înlocuirea instalaţiilor
electrice defecte, elemente necesare la
instalaţia termică, tehnică audio-video necesară
pentru sonorizare, aer condiţionat, scule şi
utilaje de întreţinut grădina, materiale pentru
vopsit şi zugrăvit, draperii şi jaluzele, cartuşe
imprimantă, precum şi alte elemente necesare
realizării celor mai sus menţionate.
212/31.05.2018

24.350/07.06.2018

20,000 ctr finalizat

29 Pălăngeanu Dunia

Pălăngeanu Dunia pentru editare Antologie de
creaţie "Constelaţii Dunărene" într-un număr de
300 exemplare.
213/31.05.2018

24.353/07.06.2018

4,500 ctr finalizat

Asociaţia "Uniţi pentru
30 Giurgiu"

În vederea organizării în perioada 1 iunie 2018 31 decembrie 2018 a competiției sportive de
fotbal amator "Liga Prieteniei".
214/31.05.2018

24.355/07.06.2018

58,050 ctr finalizat

31 Parohia "Buna Vestire"

În vederea iniţieri unor acţiuni în perioada 6-9
septembrie la Sibiu – Întâlnirea Internaţională a
Tinerilor Ortodocşi şi trimiterea a 6 tineri
merituoşi dar fără o situaţie bună, în tabere
internaţionale de studiu a limbii engleze şi
germane în luna august; vor fi implicaţi 56 tineri
giurgiuveni.
211/31.05.2018

24.357/07.06.2018

13,000 ctr finalizat

29.319/04.07.2018

3,500 ctr finalizat

Cristoi Vasile -editare volum "Dunăre-drum făr`
de pulbere" ,într-un număr de 170 exemplare.
32 Cristoi Vasile
245/28.06.2018
Proiect de hotărâre privind premierea elevilor
Premierea elevilor cls.VIIIclaselor a VIII- a care au obţinut rezultate
media 10 Evaluarea
deosebite - media 10- la Evaluarea Națională
33 Nationala
anul 2018

6,000

Proiect de hotărâre privind premierea elevilor
Premierea elevilor cls.XII- claselor a XII- a care au obţinut rezultate
primele 3 mediideosebite – primele 3 medii- la Bacalaureat,
34 Bacalaureat
sesiunea I, anul 2018
Acordarea unui sprijin financiar, suma necesară
Parohia „Sfinţii Martiri
pentru continuarea lucrărilor de pictură în frescă
Brâncoveni”
la biserica parohială.
35
287/26.07.2018

34.358/02.08.2018

130,000 ctr finalizat

Mănăstirea Sfântul
Gheorghe

Acordarea unui sprijin financiar, pentru
continuarea lucrărilor la Mănăstirea Sfântul
Gheorghe respectiv tencuieli interioare.
288/26.07.2018

34.356/02.08.2018

100,000 ctr finalizat

Parohia Sf. Ştefan

Acordarea unui sprijin financiar - sumă
necesară pentru continuarea lucrărilor la
sf.locaş.
286/26.07.2018

34.359/ 02.08.2018

50,000 ctr finalizat

Asociaţia Prietenii de
38 lângă Tine

Parteneriat pentru activitatea premergătoare
organizării Zilei Naţionale de Curăţenie din data
de 15 septembrie
345/29.08.2018

38.884/05.09.2018

5,000 ctr finalizat

Asociaţia Profesorilor
Pensionari "Pro Liceul
39 T.Vianu"

Parteneriat
pentru
realizarea
Semicentenarului Liceului Teoretic
Giurgiu

344/29.08.2018

38.882/05.09.2018

750 ctr finalizat

Asociaţia Sportivă Acvila
40 Sport 2003

Parteneriat în vederea participării asociaţiei în
perioada 08 - 12 octombrie 2018 la Campionatul
Mondial de Fotbal al Polițiștilor, competiție ce va
avea loc în localitatea Eibergen – Olanda.
346/29.08.2018

38.880/05.09.2018

15,000 ctr finalizat

41 Scoala Gimnazială nr.10

Privind încheierea acordului de parteneriat între
Municipiul Giurgiu şi Şcoala Gimnazială nr. 10,
pentru sustenabilitatea proiectelor „Oportunităţi
egale la educaţie pentru o societate incluzivă” şi
„Şcoala după şcoală – primul pas spre succesul
şcolar şi profesional” pentru perioada
septembrie-decembrie 2018
348/29.08.2018

38.878/05.09.2018

28,000 ctr finalizat

42 Scoala Gimnazială nr.10

Privind încheierea acordului de parteneriat între
Municipiul Giurgiu şi Şcoala Gimnazială nr. 10,
pentru sustenabilitatea proiectului „Copiii şi
părinţii romi vor la şcoală” pentru perioada
septembrie-decembrie 2018
347/29.08.2018

38.879/05.09.2018

14,240 ctr finalizat

36

37

7,500

Plăcii
T.Vianu

43 Asociaţia Licurici

44

45

46

47

48

49

50

Parteneriat în vederea iniţierii şi susţinerii unei
campanii de conştientizare și sensibilizare a
opiniei publice giurgiuvene, privind una dintre
cele mai vulnerabile categorii de persoane seropozitive, sub titlul "Alături de noi"
343/29.08.2018
Parteneriat pentru desfăşurarea proiectului
educaţional pentru perioada anului calendaristic
septembrie-decembrie 2018:
349/29.08.2018
Colegiul Nat.I.Maiorescu
349/29.08.2018
Liceul Teoretic "Tudor Vianu
349/29.08.2018
Liceul Teoretic "N.Cartojan"
349/29.08.2018
Colegiul Tehnic "Viceamiral Ioan Bălănescu"
349/29.08.2018
Liceul Tehnologic "Ion Barbu"
349/29.08.2018
Seminarul Teologic Ortodox "Teoctist Patriarhul" 349/29.08.2018
Şcoala Gimnazială "Sfântul Gheorghe"
349/29.08.2018
Şcoala Gimnazială "Mircea cel Bătrân "
349/29.08.2018
Şcoala Gimnazială " Mihai Eminescu "
349/29.08.2018
Şcoala Gimnazială Nr.5
349/29.08.2018
Şcoala Gimnazială Nr. 7
349/29.08.2018
Şcoala Gimnazială "Acad. Marin Voiculescu"
349/29.08.2018
Şcoala Gimnazială nr.10
349/29.08.2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici după
achiziţie pt obiectivul de investiții „ Dotarea cu
mobilier specific laboratoarelor școlare, alte
categorii de mobilier și dotări independente
pentru Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan
Bălănescu Giurgiu"", derulat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală II 2017-2020
392/27.09.2018
Transferul mobilierului şcolar din patrimoniul
Municipiului Giurgiu în patrimoniul Colegiului
Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu

38.877/05.09.2018

39765/11.09.2018
39766/11.09.2018
39774/11.09.2018
39787/11.09.2018
39788/11.09.2018
39789/11.09.2018
39791/11.09.2018
39796/11.09.2018
39808/11.09.2018
39810/11.09.2018
39813/11.09.2018
39819/11.09.2018

2069/17.01.2018

394/27.09.2018

Aprobarea indicatorii tehnico-economici
actualizați dupa achizitie pentru obiectivul de
investiții „ Dotare cu mobilier specific
laboratoarelor școlare, alte categorii de mobilier
și dotări independente pentru Colegiul Național
Ion Maiorescu Giurgiu ", derulat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală II 2017-2020 393/27.09.2018
Transferul mobilierului şcolar din patrimoniul
Municipiului Giurgiu în patrimoniul Colegiului
Național Ion Maiorescu
395/27.09.2018
Numirea reprezentanţilor Consiliului Local al
Municipiului Giurgiu, în Consiliile de Administraţie
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Giurgiu
396/27.09.2018
Numirea reprezentanţilor Consiliului Local al
Municipiului Giurgiu în Comisiile de Evaluare şi
asigurarea calităţii educaţiei ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul
Giurgiu
397/27.09.2018

12,000 ctr finalizat

249,000
37,500
16,100
18,000
6,100
0
2,800
18,500
13,600
23,100
4,400
17,700
37,200
54,000

237,627.53

237,627.53

2070/17.01.2018

335,574.05

335,574.05

ctr finalizat
ctr finalizat
ctr finalizat
ctr finalizat
ctr finalizat
ctr finalizat
ctr finalizat
ctr finalizat
ctr finalizat
ctr finalizat
ctr finalizat
ctr finalizat

51

Modificarea și completarea H.C.L.M.
nr.349/29.08.2018 privind încheierea
acordului de parteneriat educațional între
Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Școlar
Județean Giurgiu, Colegiul Naţional "Ion
Maiorescu", Liceul Teoretic "Tudor
Vianu", Liceul Teoretic "Nicolae
Cartojan", Liceul Tehnologic "Ion Barbu",
Colegiul Tehnic "Viceamiral Ioan
Bălănescu", Seminarul Teologic Ortodox
"Teoctist Patriarhul", Şcoala Gimnazială
"Sfântul Gheorghe", Şcoala Gimnazială
"Mircea cel Bătrân", Şcoala Gimnazială "
Mihai Eminescu", Şcoala Gimnazială
Nr.5, Şcoala Gimnazială Nr. 7, Şcoala
Gimnazială "Acad. Marin Voiculescu" și
Şcoala Gimnazială nr.10 și aprobarea
Regulamentului privind parteneriatul
educațional” :
398/27.09.2018

78,200
6,800
8,800
10,000
3,600
8,000
1,600
5,000
2,000
13,500
4,500
5,600
8,800
0

Colegiul Naţional "Ion Maiorescu"
Liceul Teoretic "Tudor Vianu"
Liceul Teoretic "Nicolae Cartojan"
Liceul Tehnologic "Ion Barbu"
Colegiul Tehnic "Viceamiral Ioan Bălănescu"
Seminarul Teologic Ortodox "Teoctist Patriarhul"
Şcoala Gimnazială "Sfântul Gheorghe"
Şcoala Gimnazială "Mircea cel Bătrân "
Şcoala Gimnazială " Mihai Eminescu "
Şcoala Gimnazială Nr.5
Şcoala Gimnazială Nr. 7
Şcoala Gimnazială "Acad. Marin Voiculescu"
Şcoala Gimnazială nr.10

52

Parteneriat cu Liceul Tehnologic "Ion Barbu"
pentru desfăşurarea proiectului educaţional
pentru perioada anului calendaristic septembriedecembrie 2018
398/27.09.2018

53

În vederea acordării cadourilor de Crăciun
antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din
Municipiul Giurgiu

54

55

Încheierea acordului de parteneriat cu Colegiul
Național Ion Maiorescu în vederea organizării
Proiectului „Un Vis dulce de Crăciun".
Încheierea acordului de parteneriat cu Liceul
Teoretic Tudor Vianu în vederea organizării
Proiectului „Centenar".
încheierea acordului de parteneriat cu Liceul
Teoretic Nicolae Cartojan în vederea
organizării Proiectului "Crăciun tradițional în
familia Cartojan în An Centenar".
încheierea acordului de parteneriat cu Liceul
Tehnologic Ion Barbu în vederea organizării
Proiectului ,,L.T. ,, Ion Barbu,, în Europa".

ctr.finalizat
ctr.finalizat
ctr.finalizat
ctr.finalizat
ctr.finalizat
ctr.finalizat
ctr.finalizat
ctr.finalizat
ctr.finalizat
ctr.finalizat
ctr.finalizat

3,600 ctr finalizat

418/18.10.2018

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizaţi după achiziţie pentru obiectivul de
investiţii"Dotare cu mobilier specific laboratoarelor
şcolare, alte categorii de mobilier şi dotări
independente pentru Şcoala Gimnazială
Acade.M.Voiculescu Giurgiu, derulat prin
programul Naţional de Dezvoltaare Locală II 20172020
419/18.10.2018
Încheierea Acordurilor de parteneriat între
Municipiul Giurgiu şi unitățile de învățământ liceale
și gimnaziale din Municipiul Giurgiu

ctr.finalizat

178,080 ctr finalizat

15280/11.04.2018

1,188,810

ctr.în curs de

420/18.10.2018

27,977 finalizare

420/18.10.2018

28,000 finalizare

ctr.în curs de

ctr.în curs de
finalizare

420/18.10.2018

27,977

420/18.10.2018

28,000 finalizare

ctr.în curs de

încheierea acordului de parteneriat cu Colegiul
Tehnic V.I. Bălănescu în vederea organizării
Proiectului ,,Tehnologie și magie".
420/18.10.2018
încheierea acordului de parteneriat cu
Seminarul Teologic Ortodox Teoctist Patriarhul
în vederea organizării Proiectului ,,Nașterea
Domnului".
420/18.10.2018
încheierea acordului de parteneriat cu Școala
Gimnazială Sf. Gheorghe în vederea organizării
Proiectului „Unire-n sărbătoare”.
420/18.10.2018
încheierea acordului de parteneriat cu Școala
Gimnazială Mircea cel Bătrân în vederea
organizării Proiectului "Nasterea
Domnului,sarbatoarea bucuriei!".

27,977

ctr.în curs de
finalizare

27,977

ctr.în curs de
finalizare
ctr.în curs de

28,020 finalizare

420/18.10.2018

încheierea acordului de parteneriat cu Școala
Gimnazială Mihai Eminescu în vederea
organizării Proiectului ”Două frunze de arțar ca
pe-o lespede de-altar ne- ntâlnim la centenar”. 420/18.10.2018
încheierea acordului de parteneriat cu Școala
Gimnazială nr.5 în vederea organizării
Proiectului ”România eternă -împodobirea
pomului de Crăciun cu elemente tradiționale
românești”.
420/18.10.2018
încheierea acordului de parteneriat cu Școala
Gimnazială nr.7 în vederea organizării
Proiectului ”7 Tricolor ”.
420/18.10.2018

28,000

ctr.în curs de
finalizare

27,977

ctr.în curs de
finalizare

28,000

ctr.în curs de
finalizare
ctr.în curs de

28,020 finalizare

încheierea acordului de parteneriat cu Școala
Gimnazială Acad. M. Voiculescu în vederea
organizării Proiectului "Vis de Iarnă"

420/18.10.2018

28,000

încheierea acordului de parteneriat cu Școala
Gimnazială nr.10 în vederea organizării
Proiectului "Copacul Bucuriei "

420/18.10.2018

28,000 finalizare

ctr.în curs de

56

Actualizarea Regulamentului referitor la modalitatea
de acordare a drepturilor cuvenite
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale
speciale şcolarizaşi în sistemul de învăţământ
preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu.
473/01.11.2018

57

Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 397/27.09.2018
privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al
Municipiului Giurgiu, în Comisiile de Evaluare şi
asigurarea calităţii educaţiei ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul
Giurgiu
472/01.11.2018

Centrul Cultural Local Ion
58 Vinea

Delegarea către Centrul Cultural Local Ion Vinea, a
organizării manifestărilor sub egida „Centenar
România 100 -1918-2018 ”cu prilejul împlinirii a
100 de ani de la eliberarea orașului de armata
franceză condusă de Generalul Henri Mathias
Berthelot la data de 10 noiembrie 1918
474/01.11.2018

Acord de parteneriat pentru cheltuielile:activitate
sportivă, salarizarea personalului, servicii contabile
Asociaţia Club Sportiv
şi alte servicii neprevăzute care pot apărea până la
59 Municipal "Dunărea Giurgiu" finalizarea proiectului, cheltuieli diverse.

ctr.în curs de
finalizare

512 / 28.11.2018

11,000

54.047/29.11.2018

85,000 ctr finalizat

