
ROMÂNIA                                                                  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea 

Administrativ Teritorială  Județul Prahova și Unităţile Administrativ Teritoriale 
Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei, în vederea includerii în 

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 
 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 7056/23.03.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul comun nr. 7058/23.03.2022 al Direcţiei 
Proiecte cu Finanţare Externă și al Direcției Tehnice, privind aprobarea încheierii unui acord 
de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unităţile 
Administrativ Teritoriale Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei, în vederea includerii 
în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” a obiectivului ”Înființare rețea inteligentă 
de distribuție gaze naturale în județul Prahova - Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, 
Valea Doftanei”; 
 - Prevederile art.4 alin.(1), lit.e) din Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 privind 
aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”; 
 - Prevederile Ordinului comun nr. 278/167/2022 al Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerului Energiei privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 
privind aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru categoriile de 
investiții prevăzute la art.4, alin.(1), lit.e) din Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 privind 
aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”; 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. b), lit. d) și lit. e), art. 173, alin. (5),  
lit. m) și alin. (7) lit. c), art. 89 alin. (8), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Prahova și Unităţile Administrativ Teritoriale Talea, Adunați, Secăria, 
Șotrile, Valea Doftanei, în vederea includerii în Programul Național de Investiții ”Anghel 
Saligny”, a obiectivului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul 
Prahova - Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuternicește domnul Iulian Dumitrescu, Președintele Consiliului  
Județean Prahova, să semneze acordul de parteneriat prevăzut la Articolul 1 din prezenta 
hotărâre, precum şi orice document necesar realizării acordului de parteneriat în numele 
Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova, în calitate de lider de parteneriat. 

Art. 3. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta  
hotărâre persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu             

          
             CONTRASEMNEAZĂ:                            
           SECRETAR GENERAL,    

            Hermina Adi Bîgiu                                                                                                                                                                                                                                                           
Ploieşti, 31 martie 2022 
Nr. 68 



ROMÂNIA 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre  

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea 
Administrativ Teritorială  Județul Prahova și Unităţile Administrativ 
Teritoriale Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei, în vederea 

includerii în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 
 
 
 
 
 

În vederea ridicării potențialului economic al județului, precum și pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor acestuia, protecția mediului  înconjurător 
prin reducerea poluării, protejarea stratului de ozon, conservarea pădurilor, este necesară 
înființarea unor rețele de distribuție a gazelor naturale care va răspunde cerințelor de 
racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul de distribuție a gazelor naturale. 

În conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 278/167/2022 al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerului Energiei privind aprobarea 
Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență 
nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru 
categoriile de investiții prevăzute la art.4, alin.(1), lit.e) din Ordonanța de Urgență nr. 
95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, pentru 
includerea în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, este necesar a fi încheiat 
un Acord de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și 
Unităţile Administrativ Teritoriale Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei, în 
vederea realizării obiectivului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în 
județul Prahova - Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”. 

Drepturile și obligațiile partenerilor sunt stabilite în cadrul acordului de parteneriat, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

În conformitate cu prevederile art. 89 alin.(8) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, „Unităţile Administrativ-Teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot 
participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de 
dezvoltare zonală sau regională, în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative de 
la nivelul acestora, în condiţiile legii.” 

Ţinând cont de argumentele prezentate, consider necesar şi oportun Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Prahova și 
Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei, în vederea includerii în 
Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, pentru realizarea obiectivului 
”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova - Comunele 



Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre analiză și aprobare proiectul de  

hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Prahova și Unităţile Administrativ Teritoriale Talea, Adunați, Secăria, 
Șotrile, Valea Doftanei, în vederea includerii în Programul Național de Investiții ”Anghel 
Saligny”. 
 

PREŞEDINTE, 
 IULIAN DUMITRESCU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
 DIRECȚIA TEHNICĂ 
Nr.7058/23.03.2022   

 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre  

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea 
Administrativ Teritorială  Județul Prahova și Unităţile Administrativ 
Teritoriale Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei, în vederea 

includerii în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 
 
 
 
 
 

În vederea ridicării potențialului economic al județului, precum și pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor acestuia, protecția mediului  înconjurător 
prin reducerea poluării, protejarea stratului de ozon, conservarea pădurilor, este necesară 
înființarea unor rețele de distribuție a gazelor naturale care va răspunde cerințelor de 
racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul de distribuție a gazelor naturale. 

În conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 278/167/2022 al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerului Energiei privind 
aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței 
de Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel 
Saligny” pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4, alin.(1), lit.e) din Ordonanța 
de Urgență nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel 
Saligny”, pentru includerea în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, este 
necesar a fi încheiat un Acord de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Prahova și Unităţile Administrativ Teritoriale Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, 
Valea Doftanei, în vederea realizării obiectivului ”Înființare rețea inteligentă de 
distribuție gaze naturale în județul Prahova - Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, 
Valea Doftanei”. 

Drepturile și obligațiile partenerilor sunt stabilite în cadrul acordului de 
parteneriat, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

În conformitate cu prevederile art. 89 alin.(8) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, „Unităţile Administrativ-Teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot 
participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de 
dezvoltare zonală sau regională, în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative 
de la nivelul acestora, în condiţiile legii.” 

De alimentarea cu gaze naturale a zonei va beneficia întreaga populație a  
     comunelor ce fac parte din parteneriat. 



Având în vedere cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre 
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Prahova și Unităţile Administrativ Teritoriale Talea, Adunați, Secăria, 
Șotrile, Valea Doftanei, în vederea includerii în Programul Național de Investiții ”Anghel 
Saligny”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE 

EXTERNĂ 
          DIRECȚIA TEHNICĂ 



ROMÂNIA                                                                                                  ANEXA  
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                    LA HOTĂRÂREA NR.    
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                               DIN DATA DE  __________ 
 
 

Acord de Parteneriat 
nr. /   

în vederea includerii în Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru realizarea 
proiectului:”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- Comunele 

Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei” 
 

Art. 1. Părţile 
1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL PRAHOVA, cu sediul în 

municipiul Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, codul fiscal 2842889, reprezentata 
prin domnul Iulian Dumitrescu în calitate de Președinte, având calitatea de Lider de parteneriat, 
Partener 1 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  
  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului:    

 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare 
:____________________________________________ 

 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului :    

 
2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA TALEA, cu sediul în 

comuna Talea, str. , nr.         , codul fiscal  , având calitatea de 
Partener 2, reprezentată prin domnul în calitate de Primar 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA ADUNAȚI, cu sediul în 
comuna Adunați, str. , nr.         , codul fiscal  , având 
calitatea de Partener 3, reprezentată prin domnul în calitate de 
Primar 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA SECĂRIA, cu sediul în 
comuna Secăria, str. , nr.         , codul fiscal , având calitatea de 
Partener 4, reprezentată prin domnul  _____________________ în calitate de Primar 

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA ȘOTRILE, cu sediul în 
comuna Șotrile, str. , nr.         , codul fiscal , având 
calitatea de Partener 5, reprezentată prin domnul      în calitate de 
Primar 

6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA VALEA DOFTANEI, cu 
sediul în comuna Valea Doftanei, str. ____________, nr.         , codul fiscal ________, 
având calitatea de Partener 6, reprezentată prin domnul    _______   în 
calitate de Primar. 

 
au convenit următoarele: 
 



Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui Acord de Parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 
precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: 
”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- Comunele Talea, 
Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”, care va fi depus în cadrul Programului Național 
de Investiții ”Anghel Saligny”. 

Art. 3. Principiile de bună practică ale acordului de parteneriat 
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în 
cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluţia proiectului. 
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze sau să faciliteze implementarea activităților 
proiectului cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte. 
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea 
măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos: 
 

Organizația Roluri și responsabilități 

Lider de parteneriat - 
Partener 1 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
JUDEŢUL PRAHOVA 

Pregătirea dosarului cererii de finanţare 
- Pregătirea cererii de finanţare 
- Depunerea cererii de finanțare 
- Asocierea în vederea înființării asociației de dezvoltare 

intercomunitară 
Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii 
de finanţare Managementul Proiectului 

 
- Activitatea de coordonare a derulării proiectului 
- Activitatea de monitorizare 
- Activitatea de raportare 

 
Execuţia lucrărilor de construcţie 
- Lucrări: ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în 
județul Prahova- comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea 
Doftanei”. 
 
Asistenţă tehnică diriginte de şantier 
- Asistenţă tehnică din partea proiectantului 
- Asistenţă tehnică – diriginte de şantier 
Informare şi publicitate în cadrul proiectului 
- Publicarea comunicatului   de   presă   de   lansare   a 
proiectului 
- Realizarea şi montarea panourilor temporare 



- Realizarea şi montarea plăcilor permanente 
- Publicarea comunicatului de presă de încheiere a 

proiectului 

Partener 2 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
TALEA 

- Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
- Asocierea în vederea înființării asociației de dezvoltare 
intercomunitară 
- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 
proiect 
- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către 
liderul de parteneriat 
- Punerea la dispoziția liderului de parteneriat a bunurilor imobile 
necesare pentru realizarea lucrării 
- Participă activ la toate activitățile proiectului care implică U.A.T. în 
vederea atingerii indicatorilor și rezultatelor propuse prin cererea de 
Finanțare 
- Oferă liderului de parteneriat informații corecte și complete privind 
progresul activităților din cadrul U.A.T. în vederea evaluării activităților 
din proiect și a raportării către finanțator 
- Numește un reprezentant din cadrul U.A.T. în Unitatea de 
implementare a proiectului care să asigure la nivel local implementarea 
proiectului 
- Se angajează să prezinte în etapa de contractare a Contractului de 
Finanțare, cererile de racordare la rețeaua inteligentă de distribuție a 
gazului natural pentru consumatorii cărora li se va livra gazul natural 
Se angajează să efectueze recepția la terminarea lucrărilor și la 
predarea/concesionarea rețelei de distribuție inteligentă a gazului natural, 
alături de ceilalți parteneri. 

Partener 3 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
ADUNAȚI 

- Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
- Asocierea în vederea înființării asociației de dezvoltare 

intercomunitară 
- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru proiect 
- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către 
liderul de parteneriat 
- Punerea la dispoziția liderului de parteneriat a bunurilor imobile 
necesare pentru realizarea lucrării 
- Participă activ la toate activitățile proiectului care implică U.A.T. în 
vederea atingerii indicatorilor și rezultatelor propuse prin cererea de 
Finanțare 
- Oferă liderului de parteneriat informații corecte și complete privind 
progresul activităților din cadrul U.A.T. în vederea evaluării activităților 
din proiect și a raportării către finanțator liderul de parteneriat 
- Numește un reprezentant din cadrul U.A.T. în Unitatea de 
implementare a proiectului care să asigure la nivel local implementarea 
proiectului 
- Se angajează să prezinte în etapa de contractare a Contractului de 
Finanțare, cererile de racordare la rețeaua inteligentă de distribuție a 
gazului natural pentru consumatorii cărora li se va livra gazul natural 
Se angajează să efectueze recepția la terminarea lucrărilor și la 
predarea/concesionarea rețelei de distribuție inteligentă a gazului natural, 



alături de ceilalți parteneri. 

Partener 4 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
SECĂRIA 

 - Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
 - Asocierea în vederea înființării asociației de dezvoltare 

intercomunitară 
 - Furnizează informaţii şi documente necesare pentru proiect 
 - Participă la întâlnirile de lucru organizate de către 
 liderul de parteneriat 
 - Punerea la dispoziția liderului de parteneriat a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării 
 - Participă activ la toate activitățile proiectului care implică U.A.T. în 

vederea atingerii indicatorilor și rezultatelor propuse prin cererea de 
Finanțare 

 - Oferă liderului de parteneriat informații corecte și complete privind 
progresul activităților din cadrul U.A.T. în vederea evaluării 
activităților din proiect și a raportării către finanțator liderul de 
parteneriat 

 - Numește un reprezentant din cadrul U.A.T. în Unitatea de 
implementare a proiectului care să asigure la nivel local implementarea 
proiectului 

 - Se angajează să prezinte în etapa de contractare a Contractului de 
Finanțare, cererile de racordare la rețeaua inteligentă de distribuție a 
gazului natural pentru consumatorii cărora li se va livra gazul natural 
- Se angajează să efectueze recepția la terminarea lucrărilor și la 
predarea/concesionarea rețelei de distribuție inteligentă a gazului 
natural, alături de ceilalți parteneri. 

Partener 5 - Unitatea 
Administrativ Teritorială           
ȘOTRILE 
 
 
 

- Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
- Asocierea în vederea înființării asociației de dezvoltare 

intercomunitară 
- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru proiect 
- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către 
liderul de parteneriat 
- Punerea la dispoziția liderului de parteneriat a bunurilor imobile 
necesare pentru realizarea lucrării 
- Participă activ la toate activitățile proiectului care implică U.A.T. în 
vederea atingerii indicatorilor și rezultatelor propuse prin cererea de 
Finanțare 
- Oferă liderului de parteneriat informații corecte și complete privind 
progresul activităților din cadrul U.A.T. în vederea evaluării activităților 
din proiect și a raportării către finanțator liderul de parteneriat 
- Numește un reprezentant din cadrul U.A.T. în Unitatea de 
implementare a proiectului care să asigure la nivel local implementarea 
proiectului 
- Se angajează să prezinte în etapa de contractare a Contractului de 
Finanțare, cererile de racordare la rețeaua inteligentă de distribuție a 
gazului natural pentru consumatorii cărora li se va livra gazul natural 

 Se angajează să efectueze recepția la terminarea lucrărilor și la 
predarea/concesionarea rețelei de distribuție inteligentă a gazului 
natural, alături de ceilalți parteneri. 



Partener 6 - Unitatea 
Administrativ Teritorială           
VALEA DOFTANEI 
 
 
 

- Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
- Asocierea în vederea înființării asociației de dezvoltare 

intercomunitară 
- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru proiect 
- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către 
liderul de parteneriat 
- Punerea la dispoziția liderului de parteneriat a bunurilor imobile 
necesare pentru realizarea lucrării 
- Participă activ la toate activitățile proiectului care implică U.A.T. în 
vederea atingerii indicatorilor și rezultatelor propuse prin cererea de 
Finanțare 
- Oferă liderului de parteneriat informații corecte și complete privind 
progresul activităților din cadrul U.A.T. în vederea evaluării activităților 
din proiect și a raportării către finanțator liderul de parteneriat 
- Numește un reprezentant din cadrul U.A.T. în Unitatea de 
implementare a proiectului care să asigure la nivel local implementarea 
proiectului 
- Se angajează să prezinte în etapa de contractare a Contractului de 
Finanțare, cererile de racordare la rețeaua  inteligentă de distribuție a 
gazului natural pentru consumatorii cărora li se va livra gazul natural 
Se angajează să efectueze recepția la terminarea lucrărilor și la 
predarea/concesionarea rețelei de distribuție inteligentă a gazului 
natural, alături de ceilalți parteneri. 

 
Art. 5. Perioada de valabilitate a Acordului de Parteneriat 

Perioada de valabilitate a Acordului de Parteneriat începe la data semnării prezentului 
Acord de Parteneriat și încetează  la data la care a fost înființată Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară. 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partener 1 - Unitatea Administrativ 
Teritorială JUDEŢUL PRAHOVA) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi 

documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 
rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea 
contractelor de achiziţie. 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1 - Unitatea Administrativ Teritorială JUDEŢUL 

PRAHOVA) va semna Cererea de finanţare. 
(2) În termen de 1 an de la data semnării Acordului de Parteneriat să înființeze asociația de 

dezvoltare intercomunitară, în vederea furnizării serviciului de alimentare cu gaze naturale 
prin realizarea obiectivului de investiții ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze 
naturale în județul Prahova - Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”. 

(3) Liderul de parteneriat (Partener 1 - Unitatea Administrativ Teritorială JUDEŢUL 
PRAHOVA) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 
implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 



 
Art. 7. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, 4, 5 și 6. 
 
Partener 2 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA TALEA  
Partener 3 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA ADUNAȚI  
Partener 4 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA SECĂRIA 
Partener 5 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA ȘOTRILE 
Partener 6 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA VALEA DOFTANEI 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5 și 6. 
(1) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor  
pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 
aprobării de către AM/OI. 
 
B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5 și 6. 

 
(1) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate 

de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, 
Autoritatea de Audit, sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul 
asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. 

(2) În termen de 1 an de la data semnării Parteneriatului să înființeze asociația de dezvoltare 
intercomunitară, în vederea furnizării serviciului de alimentare cu gaze naturale prin 
realizarea obiectivului de investiții ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale 
în județul Prahova - Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”. 

(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(4) Partenerii sunt obligați de a asigura accesul liderului pe amplasamentul proiectului 
(5) Partenerii participă activ la toate activitățile proiectului care implică unitatea administrativ 

- teritorială respectivă. 

Art. 8. Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a 

acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să 
asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând 
în investiții în infrastructură sau producție. 

(2) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(3) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 
obţinerii finanţării prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, pe o perioadă 
de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 

Art. 9. Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg 
să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din 
prezentul Acord de Parteneriat. 



Art. 10. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord de Parteneriat i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea 
română. 

(2) Pe durata prezentului Acord de Parteneriat, părţile vor avea dreptul sa convină în scris 
asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru 
sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat 
prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 11. Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile 
nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
 
Întocmit în 2 exemplare, în limba română, unul pentru Liderul de parteneriat și unul pentru  

pentru cererea de finanţare. Fiecare Partener va primi o copie conformă cu originalul a prezentului        
Acord de Parteneriat 

Semnături: 
 

Organizația Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Lider de parteneriat - 
Partener 1 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
JUDEŢUL PRAHOVA 

Președinte Consiliului 
Județean Prahova 
Iulian DUMITRESCU 
 
Direcția Economică 
 
Direcția Juridic Contencios                              și 
Administrație Publică 
 
Direcția Tehnică 
 
Direcția Proiecte cu 
Finanțare Externă 
 
 

  

Partener 2 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
TALEA 

Primar, 
 
Secretar, 
 
Contabil 
 

  

Partener 3 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
ADUNAȚI 

Primar, 
 
Secretar, 
 
Contabil 

  



 

Partener 4 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
SECĂRIA 

Primar, 
 
Secretar, 
 
Contabil 
 

  

Partener 5 - Unitatea 
Administrativ Teritorială           
ȘOTRILE 

Primar, 
 
Secretar, 
 
Contabil 

  

    

Partener 6 - Unitatea 
Administrativ Teritorială           
VALEA DOFTANEI 
 

Primar, 
 
Secretar, 
 
Contabil 
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