
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA         
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE  
privind participarea Judetului Prahova  în parteneriat cu unități administrativ 

teritoriale  din cadrul județelor Prahova, Buzău si Vrancea la implementarea 
proiectului ”Velo Valahia” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee 

cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și 
cultură  

 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 29817/19.12.2022 al Vicepreşedintelui Consiliului 

judeţean Prahova, domnul Dumitru Tudone, şi Raportul Direcţiei Proiecte cu Finanţare 
Externă nr. 29818/19.12.2022 privind participarea Judetului Prahova  în parteneriat cu 
unități administrativ teritoriale din cadrul județelor Prahova, Buzău si Vrancea la 
implementarea proiectului ”Velo Valahia” din Investiția I.4 ”Implementarea a 
3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 
11 – Turism și cultură; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare şi rezilienţă;   

- Prevederile art. 33, alin. (8) din  Ordonanta nr. 58/1998 privind organizarea si 
desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 441/2022 pentru aprobarea normelor 
metodologice  privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism; 

-Prevederile Ordinului nr. 3047/2022 pentru aprobarea Schemei de finanţare - 
Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi 
rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 - Turism 
şi cultură, investiţia I.4 - Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice;  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) și lit. e), alin. (3) lit. f) și 
alin. (4) lit. a) și b), alin. (7) lit. c), alin. (8) lit. b) și art. 182 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 participarea Judetului Prahova, în parteneriat cu unități 
administrativ teritoriale din cadrul județelor Prahova, Buzău si Vrancea, la 
implementarea proiectului ”Velo Valahia” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 
km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – 
Turism și cultură. 



 
Art. 2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat prevăzut în anexa la prezenta 

hotărâre. 
Art. 3. Se mandatează domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 

Județean Prahova să semneze în  numele și pe seama Județului Prahova acordul de 
parteneriat la cererea de finanțare a proiectului ”Velo Valahia” din Investiția I.4                  
”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”. 

Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 410/29.11.2022  încetează. 
  Art. 5. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica    
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu  
 
  

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

               SECRETAR GENERAL, 
     Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 22 decembrie 2022 

Nr. 432 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.29817/19.12.2022 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind participarea Judetului Prahova  în parteneriat cu 

unități administrativ teritoriale  din cadrul județelor Prahova, Buzău si Vrancea la 
implementarea proiectului ”Velo Valahia” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 
km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – 

Turism și cultură  
 

 
  
  Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) reprezintă 
documentul strategic care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții 
pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență – MRR la nivel național. Sursa 
de finanțare este reprezentată de fondurile alocate pentru România în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, aprobat prin Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a 
Mecanismului de redresare și reziliență. 
 În cadrul pilonului IV este cuprinsă și Componenta 11 – Turism și cultură din 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, gestionată de către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care cuprinde elemente ce contribuie la 
creșterea coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă în 
special în mediul rural. 
 Investiția I4 din cadrul componentei vizează implementarea a 3.000 km de trasee 
cicloturistice, obiectivul acestei investiții fiind acela de a dezvolta un transport durabil 
prin dezvoltarea infrastructurii traseelor cicloturistice. 
 Traseele cicloturistice se pot realiza pe piste pentru biciclete, drumuri pentru 
cicliști, drumuri de utilitate privată deschise circulației publice, suprafețe de rulare 
amenajate în zona de protecție aferentă drumurilor deschise circulației publice, drumuri 
forestiere, poteci și trasee amenajate în fondul forestier, diguri și zone de protecție la 
inundație ale cursurilor de apă și pe eventuale alte tipuri de căi de comunicație deschise 
circulației bicicletelor. 
 Obiectivul general al acestui proiect de investiții îl reprezintă crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism de la nivelul județului Prahova în vederea 
valorificării resurselor naturale și antropice, a impulsionării dezvoltării locale și a creșterii 
calității serviciilor turistice, menite să contribuie la o dezvoltare durabilă a turismului la 
nivel local, județean, regional și național. 
 Pentru traseele cicloturistice propuse spre finanțare este necesară îndeplinirea 
următoarelor condiții cumulative: 
Pentru proiecte depuse în parteneriat, sunt eligibile trasee care: 



a. traversează minimum 3 județe, 
b. sunt continue pe o lungime de minimum 150 km (axă principală), 
c. de la axa principală propusă, se pot realiza conexiuni secundare către obiectivele 
turistice-culturale din Componenta 11, Investiția I.1 ”Promovarea celor 12 rute 
culturale/turistice”, pe o rază de maxim 10 km. S-a depus cererea de finanțare aferentă 
proiectului ”Velo Valahia” in cadrul apelului Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km 
de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din Programul Național de 
Redressare și Reziliență al României. Ulterior ne-a fost transmis de către Autoritatea 
de Management prin intermediul platformei electronice, o solicitare de clarificare. 
Participarea Județului Prahova, Județului Buzău, Județului Vrancea și a tuturor 
Unitățile Administrativ Teritoriale din aceste trei județe ce vor fi străbătute de traseul 
propus la Cererea de Finnațare necesită asumarea Acordului de parteneriat de către 
toate acestea. 

 Având în vedere cele expuse anterior , supun spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 

 
 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
DUMITRU TUDONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
Nr. 29818/19.12.2022 
 

 
RAPORT  

la proiectul de hotărâre 
privind participarea Judetului Prahova  în parteneriat cu unități administrativ 

teritoriale  din cadrul județelor Prahova, Buzău si Vrancea la implementarea 
proiectului ”Velo Valahia” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee 

cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și 
cultură  
  

  
 În cadrul pilonului IV este cuprinsă și Componenta 11 – Turism și cultură din 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, gestionată de către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care cuprinde elemente ce contribuie la 
creșterea coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă în 
special în mediul rural. 
 Investiția I4 din cadrul componentei vizează implementarea a 3.000 km de trasee 
cicloturistice, obiectivul acestei investiții fiind acela de a dezvolta un transport durabil 
prin dezvoltarea infrastructurii traseelor cicloturistice. 
 Obiectivul general al acestui proiect de investiții îl reprezintă crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism de la nivelul județului Prahova în vederea 
valorificării resurselor naturale și antropice, a impulsionării dezvoltării locale și a creșterii 
calității serviciilor turistice, menite să contribuie la o dezvoltare durabilă a turismului la 
nivel local, județean, regional și național. 
 Traseele cicloturistice se pot realiza pe piste pentru biciclete, drumuri pentru 
cicliști, drumuri de utilitate privată deschise circulației publice, suprafețe de rulare 
amenajate în zona de protecție aferentă drumurilor deschise circulației publice, drumuri 
forestiere, poteci și trasee amenajate în fondul forestier, diguri și zone de protecție la 
inundație ale cursurilor de apă și pe eventuale alte tipuri de căi de comunicație deschise 
circulației bicicletelor. 
 Proiectul propus se va asigura legatura între trasee cicoturistice de rang national 
identificare prin proiectul DANUBE CYCLE PLANS si trasee de rute.  
 Dezvoltarea infrastructurii velo va permite României conectarea la alte rute 
EuroVelo (cum ar fi 11, 14 sau altele propuse la nivelul Federației Europene a 
Ciclismului) prin identificarea de mecanisme/instrumente de finanțare în acest sens, și de 
asemenea, dezvoltarea rutelor secundare și a infrastructurii conexe.  
 Localizarea traseelor cicloturistice propuse ca prelungire a rutei EuroVelo 14 (dar 
și propunerea unei rute EuroVelo Carpatica) urmărește structura etajată a potențialului 
turistic natural (cel mai înalt reprezentat de Munții Carpați, cel de mijloc de Subcarpați, 
dealuri și podișuri, cel mai jos de câmpii, văile râurilor și Delta Dunării) reprezentând un 
fundament foarte solid, în concordanță cu practicile de proiectare a traseelor pentru 
biciclete folosite la nivel european. Propunerea rutei EuroVelo Carpatica urmărește 



structura etajată a potențialului turistic natural (cel mai înalt reprezentat de Munții 
Carpați)  
 Totodată, pe aceste trasee se vor crea conexiuni cu proiecte depuse și aprobate 
pentru promovare pe PNRR – C11-Turism și cultură: Cașcaveaua din Prahova - Deliciu 
tradițional românesc, Gospodări tradiționale în localitatea Drajna, Castrul de la Drajna, 
Biserici seculare în comuna Starchiojd, Biserici seculare în comuna Chiojdeanca, 
Gastronomia Podgoriilor Prahovene pe drumul lui Bachus. 
 Pentru traseele cicloturistice propuse spre finanțare este necesară îndeplinirea 
următoarelor condiții cumulative: 
 Pentru proiecte depuse în parteneriat, sunt eligibile trasee care: 
a. traversează minimum 3 județe, 
b. sunt continue pe o lungime de minimum 150 km (axă principală), 
c. de la axa principală propusă, se pot realiza conexiuni secundare către obiectivele 
turistice-culturale din Componenta 11, Investiția I.1 ”Promovarea celor 12 rute 
culturale/turistice”, pe o rază de maxim 10 km.  
 

 S-a depus cererea de finanțare aferentă proiectului ”Velo Valahia” in cadrul apelului 
Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat 
din Programul Național de Redressare și Reziliență al României. Ulterior ne-a fost transmis 
de către Autoritatea de Management prin intermediul platformei electronice, o solicitare 
de clarificare. Participarea Județului Prahova, Județului Buzău, Județului Vrancea și a 
tuturor Unitățile Administrativ Teritoriale din aceste trei județe ce vor fi străbătute de 
traseul propus la Cererea de Finnațare necesită asumarea Acordului de parteneriat de către 
toate acestea. 

 
Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul Proiect de Hotărâre 

privind participarea Judetului Prahova  în parteneriat cu unități administrativ teritoriale  
din cadrul județelor Prahova, Buzău si Vrancea la implementarea proiectului ”Velo 
Valahia” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel 
național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură. 

.  
 

 
 

Direcția Proiecte cu Finanțare Externă 
 

p. Director Executiv 
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ROMANIA           ANEXA 

JUDETUL PRAHOVA        LA HOTARAREA NR._______ 

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA       DIN  DATA DE ___________ 

 

Acord de parteneriat 

nr. _______/__________ 

 

pentru realizarea proiectului „Velo Valahia” 

 

Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la 
depunerea cererii de finantare și este parte integrantă din aceasta. 

Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 
decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 
europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, parteneriatul este 
forma de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a 
reformelor/investițiilor/investițiilor specifice locale/proiectelor, pentru care a fost încheiat un act 
juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților. 

Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea 
implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în 
care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror 
prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor 
contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente. 

Art. 1. Părţile 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -JUDEȚUL PRAHOVA, cu sediul în judetul Prahova,  
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 proiect, 
Partener 1, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer1: ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

 
1 Cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), prin care se 
solicită coordonatorilor de reforme și/sau investiții sau responsabililor de implementare a investițiilor specifice 
locale virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației justificative stabilite prin ghiduri 
specifice pentru demararea și finanțarea activităților proiectului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență nr. 124 din 13 decembrie 2021, art. 2 lit. m). 
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Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -JUDEȚUL BUZAU, cu sediul în municipiul Buzau, Bd. 
Nicolae Bălcescu, nr.48, codul fiscal 3662495, reprezentata prin domnul Petru Emanoil NEAGU, 
în calitate de Președinte , având calitatea de Partener 2, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDEȚUL VRANCEA, cu sediul în municipiul Focșani, 
Bd.Dimitrie Cantemir, nr.1, codul fiscal 4350394, reprezentata prin domnul Cătălin Dumitru 
TOMA,având calitatea de Partener 3, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -ORAȘ AZUGA, cu sediul în judetul Prahova, oraș 
Azuga, str.Independenței, nr.10A, codul fiscal 2843850, reprezentată prin domnul Ciprian-
George BARBU, având calitatea de Partener 4, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -ORAȘ BREAZA, cu sediul în judetul Prahova , oraș 
Breaza, str.Republicii, nr.82B, codul fiscal 2845486, reprezentată prin domnul Bogdan Cristian 
NOVAC, având calitatea de Partener 5, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -ORAȘ BUSTENI, cu sediul în judetul Prahova, oraș 
Bușteni, Bd.Libertății, nr.91,  codul fiscal 2845729, reprezentată prin domnul Laurențiu Mircea 
CORBU, având calitatea de Partener 6, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
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7. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -ORAȘ COMARNIC, cu sediul în judetul Prahova, oraș 
Comarnic, str. Republicii, nr.104, codul fiscal 2845761, reprezentată prin domnul Sorin Nicolae 
POPA, având calitatea de Partener 7, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

8. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -ORAȘ SINAIA,, cu sediul în judetul Prahova, oraș 
Sinaia, Bd.Carol, nr.47,  codul fiscal 2844103, reprezentată prin domnul Vlad OPREA, având 
calitatea de Partener 8, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

9. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -ORAȘ VĂLENII DE MUNTE, cu sediul în judetul 
Prahova, oraș Vălenii de Munte, str. Berevoiești, nr.3A,  codul fiscal 2842870, reprezentată prin 
domnul Florin CONSTANTIN, având calitatea de Partener 9, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

10. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA APOSTOLACHE, cu sediul în judetul 
Prahova, comuna Apostolache, str.Mihai Viteazu, nr.6,  codul fiscal 2845451, reprezentată prin 
domnul Mihail BRATU, având calitatea de Partener 10, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

11. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA ARICEȘTII ZELETIN, cu sediul în judetul 
Prahova, comuna Ariceștii Zeletin,  codul fiscal 2845796, reprezentată prin domnul  Florin Daniel 
ROȘU, având calitatea de Partener 11, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 



4 
 

12. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA BERTEA, cu sediul în judetul Prahova, 
comuna Bertea, sat Bertea, nr.550, codul fiscal 2843736, reprezentată prin domnul Aurelian 
BOGHICI, având calitatea de Partener 12, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

13. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA CĂLUGĂRENI, cu sediul în judetul Prahova, 
sat Călugăreni, str.Mihai Viteazu, nr.82,  codul fiscal 2845656, reprezentată prin domnul Ion 
ENACHE,  având calitatea de Partener 13, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

14. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA CĂRBUNEȘTI, cu sediul în judetul Prahova, 
comuna Cărbunești,  codul fiscal 2845176, reprezentată prin domnul Petre STAN, având calitatea 
de Partener 14,  

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

15. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA CERAȘU, cu sediul în judetul Prahova, 
comuna Cerșu, DJ230,  codul fiscal 2843205, reprezentată prin domnul Alin Remus STAICU, având 
calitatea de Partener 15 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

16. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA CHIOJDEANCA, cu sediul în judetul 
Prahova, comuna Chiojdeanca,  codul fiscal 2843264, reprezentată prin domnul  Gheorghe BABA-
IANA, având calitatea de Partener 16,  

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
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17. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA CORNU, cu sediul în judetul Prahova, 
comuna Cornu, sat Cornu de Jos, str.Eroilor, nr.16,  codul fiscal 2845680, reprezentată prin 
domnul Cornel NANU, având calitatea de Partener 17 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

18. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA DRAJNA, cu sediul în judetul Prahova, 
comuna Drajna,  codul fiscal 2843973, reprezentată prin doamna Violeta GONTEA, având 
calitatea de Partener 18, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

19. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA GURA VADULUI, cu sediul în judetul 
Prahova, comuna Gura Vadului,  str.Principala , nr.420, codul fiscal 2843696, reprezentată prin 
domnul Nicolae Marius SORA, având calitatea de Partener 19, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

20. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA IZVOARELE, cu sediul în judetul Prahova, 
comuna Izvoarele,  codul fiscal 2843256, reprezentată prin domnul  Ioan-Paul GRIGORE, având  
calitatea de Partener 20, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

21. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA JUGURENI, cu sediul în judetul Prahova, 
comuna Jugureni, str.Principala, nr.123,  codul fiscal 2845460, reprezentată prin domnul  
Constantin MARCOCEANU, având calitatea de Partener 21, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
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22. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA MĂNECIU, cu sediul în judetul Prahova, 
comuna Măneciu, sat Măneciu Ungureni, nr.273,  codul fiscal 2843221, reprezentată prin domnul 
Florin Auraș DRAGOMIR, având calitatea de Partener 22, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

23. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA PREDEAL SĂRARI, cu sediul în judetul 
Prahova, comuna Predeal Sărari, sat Predeal, nr.68,  codul fiscal 2843108, reprezentată prin 
domnul Gheorghe PURCĂROIU, având calitatea de Partener 23, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

24. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA SÂNGERU, cu sediul în judetul Prahova, 
comuna Sângeru, sat Sângeru, str.Alexandru Văcărescu, nr.114,  codul fiscal 2843124, 
reprezentată prin domnul Gheorghe RADU, având calitatea de Partener 24,  

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

25. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA SECĂRIA, cu sediul în judetul Prahova, 
comuna Secăria, nr.367A,  codul fiscal 2845583, reprezentată prin domnul Gheorghe BĂLAN, 
având calitatea de Partener 25, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

26. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA ȘOIMARI, cu sediul în judetul Prahova, 
comuna Șoimari, nr.518,  codul fiscal 2845184, reprezentată prin domnul  Laurențiu Ion BĂDICA, 
având calitatea de Partener 26,  

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
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27. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA ȘOTRILE, cu sediul în judetul Prahova, 
comuna Șotrile, str.Principală, nr.42,  codul fiscal 2843434, reprezentată prin domnul Bogdan 
DAVIDESCU, având calitatea de Partener 27, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

28. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA ȘTEFEȘTI, cu sediul în judetul Prahova, 
comuna Ștefești, sat Ștefești,  codul fiscal 2843590, reprezentată prin domnul Vasile TABARAS, 
având calitatea de Partener 28, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

29. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA VALEA DOFTANEI, cu sediul în judetul 
Prahova, comuna Valea Doftanei, sat Teșila, str.Calea Doftanei, nr.156,  codul fiscal 2843116, 
reprezentată prin domnul Lucian-Vileford COSTEA, având calitatea de Partener 29, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

30. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA BECENI, cu sediul în județul Buzău, Strada 
1 Decembrie nr. 427, comuna Beceni, codul fiscal 3662568, reprezentată prin domnul Adrian 
BURLACU, având calitatea de Partener 30,  

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

31. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA BERCA, cu sediul în județul Buzău, Strada 
1 Decembrie 427,  codul fiscal 3662665, reprezentată prin domnul Ionel DOBRIȚA, având calitatea 
de Partener 31,  

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
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32. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA BISOCA, cu sediul în județul Buzău, sat 
Bisoca nr.101, codul fiscal 3724407, reprezentată prin domnul Florin STEMATE, având calitatea 
de Partener 32, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

33. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA BREAZA, cu sediul în județul Buzău, sat 
Breaza, comuna Breaza,  codul fiscal 4055840, reprezentată prin domnul Adrian DRUGĂ, având 
calitatea de Partener 33, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

34. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA CERNĂTEȘTI, cu sediul în județul Buzău, 
Str. Principală, Comuna Cernăteşti, codul fiscal 3662622, reprezentată prin domnul Mîrzea 
PETRACHE, având calitatea de Partener 34, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

35. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA MÂNZĂLESTI, cu sediul în județul Buzău, 
Str. Principală nr.1, codul fiscal 3662592, reprezentată prin domnul Viorel MOLDOVEANU, având 
calitatea de Partener 35, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

36. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA MEREI, cu sediul în județul Buzău, 
str.Unirii Sud, nr.1, comuna Merei,  codul fiscal 3662541, reprezentată prin domnul Ștefan 
CHIRCĂ, având calitatea de Partener 36, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
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37. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA NĂENI, cu sediul în județul Buzău, comuna 
Năeni, sat Năeni,  codul fiscal 4154363, reprezentată prin domnul Petre Petrini BURDUCEA, având 
calitatea de Partener 37, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

38. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA PIETROASELE, cu sediul în județul Buzău, 
comuna Pietroasele, sat Pietroasele nr.89, codul fiscal 4154371, reprezentată prin domnul Cornel 
Enache, având calitatea de Partener 38, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

39. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA SĂPOCA, cu sediul în județul Buzău, Str. 
Principală, nr.121, codul fiscal 3662487, reprezentată prin domnul Laurențiu Iulian MANEA, având 
calitatea de Partener 39, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

40. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA SĂRULESTI, cu sediul în județul Buzău, 
comuna Sărulești, sat Sărulești codul fiscal 3662606, reprezentată prin domnul Nicolae DINU, 
având calitatea de Partener 40, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

41. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA SCORȚOASA, cu sediul în județul Buzău, 
str.Principală nr.72, codul fiscal 3662657, reprezentată prin domnul Vasile SĂCUIU,  având 
calitatea de Partener 41,  

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
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42. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -  COMUNA TISĂU, cu sediul în județul Buzău, sat 
Izvoru nr. 6, comuna Tisău,  codul fiscal 4055734, reprezentată prin domnul Ionel Mihai CRISTIAN, 
având calitatea de Partener 42, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

43. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA VERNESTI, cu sediul în județul Buzău, str. 
Principală, comuna Vernești, codul fiscal 4088197, reprezentată prin domnul Daniel NĂSTASE, 
având calitatea de Partener 43, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

44. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  - COMUNA VINTILĂ VODĂ, cu sediul în județul Buzău, 
str. Principală, nr.1, comuna Vintilă Vodă, sat Vintilă Vodă, codul fiscal 3662576, reprezentată 
prin domnul Ion COMAN, având calitatea de Partener 44, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

45. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA ANDREIAȘU DE JOS, cu sediul în județul 
Vrancea, comuna Andreiașu de Jos, codul fiscal 4447304, reprezentată prin domnul  Cristian 
VASILICĂ, având calitatea de Partener 45, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

46. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA JITIA, cu sediul în județul Vrancea, comuna 
Jitia,  codul fiscal 4350696,reprezentată prin domnul Ion PĂUN ,având calitatea de Partener 46, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

47. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA NĂRUJA, cu sediul în județul Vrancea, 
comuna Năruja,  codul fiscal 4447460, reprezentată prin domnul Gligore MIHĂEȘ, având calitatea 
de Partener 47, 
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Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

48. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA NEGRILEȘTI, cu sediul în județul Vrancea, 
comuna Negrilești,  codul fiscal 15534708, reprezentată prin domnul Ion VASUIANU, având 
calitatea de Partener 48, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

49. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA NEREJU, cu sediul în județul Vrancea, 
comuna Nereju,  codul fiscal 4298075, reprezentată prin domnul Gemanaș TOADER, având 
calitatea de Partener 49, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

50. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA PALTIN, cu sediul în județul Vrancea, 
comuna Paltin,  codul fiscal 4297959, reprezentată prin domnul Ion COCIOABĂ, având calitatea 
de Partener 50, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

51. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA PĂULESTI, cu sediul în județul Vrancea, 
comuna Păulești, codul fiscal 15541160, reprezentată prin domnul Danuț SOARE, având calitatea 
de Partener 51, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

52. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA SPULBER, cu sediul în județul Vrancea, 
comuna Spulber,  codul fiscal 17750074, reprezentată prin domnul Sorinel Gicu VULCAN ,având 
calitatea de Partener 52, 
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Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

53. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA SOVEJA, cu sediul în județul Vrancea, 
comuna Soveja,  codul fiscal …, reprezentată prin domnul Ionuț FILIMON,având calitatea de 
Partener 53, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

54. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA TULNICI, cu sediul în județul Vrancea, 
comuna Tulnici,  codul fiscal 4297703, reprezentată prin domnul Aurel BOTU, având calitatea de 
Partener 54, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

55. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA VINTILEASCA, cu sediul în județul Vrancea, 
comuna Vintilesca,  codul fiscal 4297886, reprezentată prin domnul Tudorel VALCOCIU ,având 
calitatea de Partener 56, 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

56. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA VIZANTEA-LIVEZI, cu sediul în județul 
Vrancea,comuna Vizantea Livezi,  Str. Primariei nr. 1, codul fiscal 4499621, reprezentată de Dl 
Dragoș Fănică CIOBOTARU, având calitatea de Partener 56, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

57. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA VRÂNCIOAIA, cu sediul în județul Vrancea, 
comuna Vrâncioaia, str. Principală, nr.10, codul fiscal 4447266, reprezentată prin domnul Ionică 
DANTIȘ având calitatea de Partener 57, 

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

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin 
în implementarea activităţilor aferente proiectului: „VELO VALAHIA”, care este depus în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11 – TURISM ȘI CULTURĂ, Investiția I.4, 
subinvestiția Implementarea a 3.000km trasee cicloturistice, precum și pe perioada de durabilitate 
și de valabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea 
de finanţare: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

UAT JUDEȚ PRAHOVA 
LIDER DE PARTENERIAT 
(PARTENER 1) 

-Elaborează Cererea de Finanțare 
-Stabilește Traseul Cicloturistic pe raza județului PRAHOVA 
-Implementează/derulează/sprijină /contribuie la activitățile proiectului 
conform prevederilor schemei de finanațare 
-Asigura managementul proiectului , respectiv activitatea de coordonare a 
derulării proiectului, de monitorizare, de raportare 
 -Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată 
sau extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a 
acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT JUDEȚ BUZĂU 

Partener 2 

-Stabilește Traseul Cicloturistic pe raza județului BUZĂU 
-Implementează/derulează/sprijină /contribuie la activitățile proiectului 
conform prevederilor schemei de finanațare  

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT JUDEȚ VRANCEA 

Partener 3 

-Stabilește Traseul Cicloturistic pe raza județului VRANCEA 
-Implementează/derulează/sprijină /contribuie la activitățile proiectului 
conform prevederilor schemei de finanațare  

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT ORAS AZUGA 

Partener 4 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 
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UAT ORAS BREAZA 

Partener 5 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT ORAS BUSTENI 

Partener 6 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT ORAS COMARNIC 

Partener 7 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT ORAS SINAIA 

Partener 8 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT ORAS VĂLENII DE 
MUNTE 

Partener 9 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 
APOSTOLACHE 

Partener 10 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA  

ARICEȘTII ZELETIN 

Partener 11 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA  

BERTEA 

Partener 12 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

CĂLUGĂRENI 

Partener 13 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

CĂRBUNEȘTI 

Partener 14 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA  

CERAȘU 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
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Partener 15 finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 
CHIOJDEANCA 

Partener 16 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

CORNU 

Partener 17 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA  

DRAJNA 

Partener 18 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA  

GURA VADULUI 

Partener 19 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA  

IZVOARELE 

Partener 20 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA  

JUGURENI 

Partener 21 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

MĂNECIU 

Partener 22 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

PREDEAL-SĂRARI 

Partener 23 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

SÂNGERU 

Partener 24 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA  

SECĂRIA 

Partener 25 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 
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UAT COMUNA 

ȘOIMARI 

Partener 26 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

ȘOTRILE 

Partener 27 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

ȘTEFEȘTI 

Partener 28 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

VALEA DOFTANEI 

Partener 29 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului PRAHOVA şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

BECENI 

Partener 30 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

BERCA 

Partener 31 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

BISOCA 

Partener 32 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

BREAZA 

Partener 33 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

CERNĂTEȘTI 

Partener 34 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

MÂNZĂLEȘTI 

Partener 35 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

MEREI 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
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Partener 36 finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

NĂENI 

Partener 37 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

PIETROASELE 

Partener 38 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

SAPOCA  

Partener 39 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

SĂRULEȘTI 

Partener 40 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

SCORȚOASA 

Partener 41 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

TISĂU 

Partener 42 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

VERNEȘTI 

Partener 43 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

VINTILĂ VODĂ 

Partener 44 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului BUZĂU și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

ANDREIAȘU DE JOS 

Partener 45 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

JITIA 

Partener 46 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 
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UAT COMUNA 

NARUJA 

Partener 47 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

NEGRILEȘTI 

Partener 48 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

NEREJU 

Partener 49 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

PALTIN 

Partener 50 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

PĂULESTI 

Partener 51 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

SPULBER 

Partener 52 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

SOVEJA 

Partener 53 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

TULNICI 

Partener 54 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

VINTILEASCA 

Partener 55 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

VIZANTEA LIVEZI 

Partener 56 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA și natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

UAT COMUNA 

VRÂNCIOAIA 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-creată, modernizată sau 
extinsă pe raza județului VRANCEA și natura activităţii pentru care s-a acordat 
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Partener 57 finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 
exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă 

(2) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

Partenerii vor asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului așa cum este 
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

UAT JUDEȚ PRAHOVA 
LIDER DE PARTERIAT 
(PARTENER 1) 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului se 
va stabili dupa realizarea proiectului tehnic. 
Asigura finanțarea integrală a cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului aferente investiției realizate pe raza Județului 
PRAHOVA. 

UAT JUDEȚ BUZĂU 

Partener 2 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului se 
va stabili dupa realizarea proiectului tehnic. 
Asigura finanțarea integrală a cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului aferente investiției realizate pe raza Județului 
BUZĂU. 

UAT JUDEȚ VRANCEA 

Partener 3 

 Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului se 
va stabili dupa realizarea proiectului tehnic. 
Asigura finanțarea integrală a cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului aferente investiției realizate pe raza 
Județului VRANCEA. 

UAT ORAS AZUGA 

Partener 4 

Nu este cazul. 

UAT ORAS BREAZA 

Partener 5 

Nu este cazul. 
 

UAT ORAS BUSTENI 

Partener 6 

Nu este cazul. 
 

UAT ORAS COMARNIC 

Partener 7 

Nu este cazul. 
 

UAT ORAS SINAIA 

Partener 8 

Nu este cazul. 
 

UAT ORAS VĂLENII DE 
MUNTE 

Partener 9 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 
APOSTOLACHE 

Partener 10 
 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA  Nu este cazul. 
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ARICEȘTII ZELETIN 

Partener 11 

 

UAT COMUNA  

BERTEA 

Partener 12 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

CĂLUGĂRENI 

Partener 13 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

CĂRBUNEȘTI 

Partener 14 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA  

CERAȘU 

Partener 15 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 
CHIOJDEANCA 

Partener 16 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

CORNU 

Partener 17 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA  

DRAJNA 

Partener 18 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA  

GURA VADULUI 

Partener 19 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA  

IZVOARELE 

Partener 20 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA  

JUGURENI 

Partener 21 

Nu este cazul. 

UAT COMUNA Nu este cazul. 
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MĂNECIU 

Partener 22 

 

UAT COMUNA 

PREDEAL-SĂRARI 

Partener 23 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

SÂNGERU 

Partener 24 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA  

SECĂRIA 

Partener 25 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

ȘOIMARI 

Partener 26 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

ȘOTRILE 

Partener 27 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

ȘTEFEȘTI 

Partener 28 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

VALEA DOFTANEI 

Partener 29 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

BECENI 

Partener 30 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

BERCA 

Partener 31 

 
 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

BISOCA 

Partener 32 

Nu este cazul. 
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UAT COMUNA 

BREAZA 

Partener 33 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

CERNĂTEȘTI 

Partener 34 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

MÂNZĂLEȘTI 

Partener 35 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

MEREI 

Partener 36 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

NĂENI 

Partener 37 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

PIETROASELE 

Partener 38 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

SAPOCA  

Partener 39 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

SĂRULEȘTI 

Partener 40 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

SCORȚOASA 

Partener 41 

 
 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

TISĂU 

Partener 42 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA Nu este cazul. 
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VERNEȘTI 

Partener 43 

UAT COMUNA 

VINTILĂ VODĂ 

Partener 44 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

ANDREIAȘU DE JOS 

Partener 45 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

JITIA 

Partener 46 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

NARUJA 

Partener 47 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

NEGRILEȘTI 

Partener 48 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

NEREJU 

Partener 49 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

PALTIN 

Partener 50 
 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

PĂULESTI 

Partener 51 
 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

SPULBER 

Partener 52 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

SOVEJA 

Partener 53 

Nu este cazul. 
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UAT COMUNA 

TULNICI 

Partener 54 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

VINTILEASCA 

Partener 55 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

VIZANTEA LIVEZI 

Partener 56 

Nu este cazul. 
 

UAT COMUNA 

VRÂNCIOAIA 

Partener 57 

Nu este cazul. 
 

 

(3) Plăţile 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 
rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022. 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la 
care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de 
valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a 
prezentului acord.  
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Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect/parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 
informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 
transfer, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie. 

 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 
progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi,  etc.), trebuie să fie 
convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MDLPA. 

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MDLPA a cererilor de transfer, 
împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor 
contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligația păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum 
şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu 
legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a 
PNRR sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare a 
indicatorilor de rezultat/țintelor/obiectivelor aferente activităților proprii, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la transfer.   

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 
cauzat prejudiciul.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii 
răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 
cheltuielilor proprii.   

(10) Liderul de parteneriat, precum și partenerii acestuia cuprind în bugetele acestora sumele aferente 
finanțării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit 
prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanţare, în conformitate 
cu prevederile OUG nr. 124/2021. Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de 
transfer pentru plăţile care urmează a fi efectuate cât și pentru cererile de transfer distincte care conțin 
cheltuieli deja efectuate, către coordonatorul de investiții, conform prevederilor contractului de 
finanţare. 

(11) Liderul de parteneriat are obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la 
cordonatorul de reformă/ de investiţii a sumelor solicitate prin cererile de transfer pentru plăţile care 
urmează a fi efectuate,. 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de 
către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au 
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dreptul, prin transfer de către MDLPA, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/transfer pentru 
cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat pentru activităţile proprii şi 
partenerii au obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la coordonatorul de 
reforme şi/sau investiţii a sumelor solicitate prin cererile de transfer. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi 
despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul departeneriat copii 
ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru 
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), înaintea solicitării aprobării de către MDLPA. 

B. OBLIGAŢIILE PARTENERILOR 2, 3, N 

(5) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în 
domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, comunicării şi 
publicității în implementarea activităților proprii. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire 
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul 
elaborării cererilor de transfer 

(8) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în 
scopul elaborării cererilor de rambursare/ transfer 

(9) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția MDLPA sau oricărui alt organism național sau european, 
abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a 
finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure 
condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

(10) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde 
dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele 
informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind 
gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. 
Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 

(11) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind 
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor pe parcursul implementării proiectului. 

(12) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare a 
indicatorilor de rezultat/obiectivelor/țintelor aferente activităților proprii, partenerii răspund 
proporțional sau în solidar pentru neîndeplinirea lor.   

(13) Partenerii au obligaţia de a restitui MDLPA orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite în cadrul proiectului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii  notificării. 

(14) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice 
dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în 
conformitate cu dispozițiile legale. 

(15) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în 
condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru 
verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(16) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele 
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comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea 
perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

(17) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu 
liderul de proiect. 

(18) Partenerii sunt responsabili pentru  cheltuielile afectate de nereguli aferente activităților proprii  
din cadrul proiectului. 

(19) Partenerii  au obligația restituirii sumelor reprezentand  cheltuieli afectate de nereguli  și asigurarea 
din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(20)  În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii 
răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(21) În cazul în care unul dintre parteneri se retrage din parteneriat, liderul de parteneriat și ceilalți 
parteneri răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(22) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 
menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA. 

(23) Cel puțin unul dintre partenerii trebuie să dețină (în proprietate publică sau privată sau administrare 
proprietate publică) o clădire publică care este ocupată (în care își desfășoară activitatea) de cel puțin 
unul dintre parteneri și/sau de alte entități publice din categoria autorităților publice locale, dacă este 
cazul. 

(24) Partenerii împreună cu liderul de parteneriat cuprind în bugetele acestora sumele aferente finanțării 
valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor 
acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 124/2021. 

(25) Partenerul are obligația ca activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului să contribuie la unul 
dintre cele șase obiective de mediu, considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice 
privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind 
Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01). 

Art. 8. Achiziții publice  

 Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea 
legislației specifice și generală în vigoare în domeniul achizițiilor publice, a condiţiilor din contractul de 
finanţare, a instrucțiunilor/ordinelor emise de MDLPA și/sau alte organisme abilitate, precum și a 
protecţiei mediului, egalităţii de şanse şi nediscriminării. 

Art. 9. Proprietatea 

(26) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a 
bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun şi natura activităţii 
pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de 
dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(27) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului 
de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au facut obiectule 
proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura 
funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, ce au facut obiectul 
finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost 
achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să 
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înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin PNRR, pe o 
perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. 

(28)  Art. 10. Confidențialitate 

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. 11. Legea aplicabilă 

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

(30) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 
anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai 
atunci când este convenită de toate părţile.  

Art. 12. Dispoziţii finale 

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 58(cincizecisiopt exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 
pentru cererea de finanţare. 

Semnături 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

Iulian DUMITRESCU-Președinte 
UAT JUDEȚ PRAHOVA 

 
 

Partener 2 Petru Emanoil NEAGU -Președinte  
UAT JUDEȚ BUZĂU 

  

Partener 3 Cătălin Dumitru TOMA - Președinte 
UAT JUDEȚ VRANCEA  

 
 

Partener 3 Cătălin Dumitru TOMA - Președinte 
UAT JUDEȚ VRANCEA  

  

Partener 4 Ciprian-George BARBU - Primar 
UAT ORAȘ AZUGA  

  

Partener 5 Bogdan Cristian NOVAC- Primar 
UAT ORAȘ BREAZA  

 
 

Partener 6 Laurențiu Mircea CORBU - Primar 
UAT ORAȘ BUȘTENI  

  

Partener 7 Sorin Nicolae POPA - Primar 
UAT ORAȘ COMARNIC  

  

Partener 8 Vlad OPREA - Primar 
UAT ORAȘ SINAIA  

  

Partener 9 Florin CONSTANTIN - Primar 
UAT ORAȘ VĂLENII DE MUNTE  

  

Partener 10 Mihail BRATU - Primar 
UAT COMUNA APOSTOLACHE  

  

Partener 11 Florin-Daniel ROȘU - Primar 
UAT COMUNA ARICEȘTII ZELETIN  
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Partener 12 Aurelian BOGHICI - Primar 
UAT COMUNA BERTEA  

  

Partener 13 Ion ENACHE - Primar 
UAT COMUNA CĂLUGĂRENI  

  

Partener 14 Petre STAN- Primar 
UAT COMUNA CĂRBUNEȘTI  

  

Partener 15 Alin – Remus STAICU - Primar 
UAT COMUNA CERAȘU  

  

Partener 16 Gheorghe BABA-IANA- Primar 
UAT COMUNA CHIOJDEANCA  

  

Partener 17 Cornel NANU- Primar 
UAT COMUNA CORNU  

  

Partener 18 Violeta GONTEA- Primar 
UAT COMUNA DRAJNA  

  

Partener 19 Marius Nicolae SORA - Primar 
UAT COMUNA GURA VADULUI  

  

Partener 20 Ioan-Paul GRIGORE - Primar 
UAT COMUNA IZVOARELE  

  

Partener 21 Constantin MARCOCEANU - Primar 
UAT COMUNA JUGURENI  

  

Partener 22 Florin DRAGOMIR - Primar 
UAT COMUNA MĂNECIU  

  

Partener 23 Gheorghe PURCAROIU - Primar 
UAT COMUNA PREDEAL SĂRARI  

  

Partener 24 Gheorghe RADU - Primar 
UAT COMUNA SÂNGERU  

  

Partener 25 Gheorghe BĂLAN - Primar 
UAT COMUNA SECĂRIA  

  

Partener 26 Laurențiu Ion BĂDICA -Primar 
UAT COMUNA ȘOIMARI  

  

Partener 27 Bogdan DAVIDESCU - Primar 
UAT COMUNA ȘOTRILE  

  

Partener 28 Vasile TARABAS - Primar 
UAT COMUNA ȘTEFEȘTI  

  

Partener 29 Lucian- Vileford COSTEA- Primar 
UAT COMUNA VALEA DOFTANEI  

  

Partener 30 Adrian BURLACU - Primar 
UAT COMUNA BECENI  

  

Partener 31 Ionel DOBRIȚA - Primar 
UAT COMUNA BERCA  

  

Partener 32 Florin STEMATE - Primar 
UAT COMUNA BISOCA  
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Partener 33 Adrian DRUGĂ - Primar 
UAT COMUNA BREAZA  

  

Partener 34 Mîrzea PETRACHE - Primar 
UAT COMUNA CERNĂTEȘTI  

  

Partener 35 Viorel MOLDOVEANU - Primar 
UAT COMUNA MÂNZĂLEȘTI  

  

Partener 36 Ștefan CHIRCĂ - Primar 
UAT COMUNA MEREI  

  

Partener 37 Petre Petrini BURDUCEA - Primar 
UAT COMUNA NĂENI  

  

Partener 38 Cornel ENACHE - Primar 
UAT COMUNA PIETROASELE  

  

Partener 39 Laurențiu Iulian MANEA - Primar 
UAT COMUNA SĂPOCA  

  

Partener 40 Nicolae DINU - Primar 
UAT COMUNA SĂRULEȘTI  

  

Partener 41 Vasile SĂCUIU - Primar 
UAT COMUNA SCORȚOASA  

  

Partener 42 Ionel Mihai CRISTIAN - Primar 
UAT COMUNA TISĂU  

  

Partener 43 Daniel NĂSTASE - Primar 
UAT COMUNA VERNEȘTI  

  

Partener 44 Ion COMAN - Primar 
UAT COMUNA VINTILĂ VODĂ  

  

Partener 45 Cristian VASILICĂ - Primar 
UAT COMUNA ANDREIAȘU DE JOS  

  

Partener 46 Ion PĂUN - Primar 
UAT COMUNA JITIA  

  

Partener 47 Gligore MIHĂEȘ - Primar 
UAT COMUNA NĂRUJA  

  

Partener 48 Ion VASUIANU - Primar 
UAT COMUNA NEGRILEȘTI  

  

Partener 49 Gemanaș TOADER - Primar 
UAT COMUNA NEREJU  

  

Partener 50 Ion COCIOABĂ - Primar 
UAT COMUNA PALTIN  

  

Partener 51 Danuț SOARE - Primar 
UAT COMUNA PĂULEȘTI  

  

Partener 52 Sorinel Gicu VULCAN - Primar 
UAT COMUNA SPULBER  

  

Partener 53 Ionuț FILIMON - Primar 
UAT COMUNA SOVEJA  
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Partener 54 Aurel BOTU - Primar 
UAT COMUNA TULNICI  

  

Partener 55 Tudorel VALCOCIU - Primar 
UAT COMUNA VINTILEASCA  

  

Partener 56 Dragoș Fănică CIOBOTARU - Primar 
UAT COMUNA VIZANTEA LIVEZI 

  

Partener 57 Ionică DANTIȘ - Primar 
UAT COMUNA VRÂNCIOAIA  
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