
 
ROMÂNIA             
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT Județul Prahova, UAT 

Municipiul Câmpina și UAT Comuna Bănești în vederea realizării obiectivului de 
investiții ,,Centura de Est a municipiului Câmpina” 

 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1070/12.01.2023 prezentat de domnul Iulian 

Dumitrescu, președinte al Consiliului Județean Prahova și Raportul nr. 1071/12.01.2023 
al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă, prin care se propune încheierea unui Acord de 
Parteneriat între UAT Județul Prahova, UAT Municipiul Câmpina și UAT Comuna 
Bănești în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Centura de Est a municipiului 
Câmpina”; 

- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresa Municipiului Câmpina nr. 56062/16.12.2022 înregistrată la Consiliul 
Județean Prahova cu nr. 29855/19.12.2022; 

- Adresa Municipiului Câmpina nr. 1615/12.01.2023, înregistrată la Consiliul 
Județean Prahova cu nr. 1067/12.01.2023; 
      În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (7) lit. a și lit. c), art.182 alin. 
(1) și alin. (2) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
  Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT Județul Prahova, 

UAT Municipiul Câmpina și UAT Comuna Bănești în vederea realizării obiectivului de 
investiții ,,Centura de Est a municipiului Câmpina”, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se împuternicește domnul Iulian Dumitrescu, Președintele Consiliului 
Județean Prahova, să semneze Acordul de Parteneriat prevăzut la Art. 1 din prezenta 
hotărâre, precum și orice document necesar realizării acordului. 

Art. 3 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 450/21.12.2022 își 
încetează aplicabilitatea. 

Art. 4 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

PREȘEDINTE 
Iulian Dumitrescu 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR GENERAL, 

Hermina Adi Bîgiu                         
                 

 Ploiești,  16 ianuarie 2023  
                                                          
Nr. 1                                                                                        

                                                                       



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 1070/12.01.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT 
Județul Prahova, UAT Municipiul Câmpina și UAT Comuna Bănești în vederea 

realizării obiectivului de investiții ,,Centura de Est a municipiului Câmpina” 
 
 
 

Obiectivele generale ale proiectului preconizate a fi atinse prin realizarea investiției sunt: 
creșterea mobilității urbane, scăderea componentei de CO2, accesul rapid către zonele industriale, 
rezultatele fiind crearea unui beneficiu real pentru o comunitate cu o populație mai mare de 35.000 
de locuitori, pentru locuitorii din localitățile limitrofe care își desfășoară activitatea la operatori 
economici, instituții publice, dar și pentru elevii din zonele rurale care învață la unitățile de 
învățământ din municipiul Câmpina, legătura cu varianta ocolitoare Bănești-Valea Doftanei, ce va 
constituii un drum județean strategic pentru economia județeană și națională , pentru traficul existent 
și de perspectivă, decongestionând traficul de pe drumurile naționale DN1 și DN1A.  

Întrucât proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru 
pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, respectiv pentru elaborarea și aprobarea 
Studiului de Fezabilitate și/sau a Proiectului Tehnic de Execuție, cu impact asupra ritmului de 
implementare și a riscului de dezangajare la nivelul programelor operaționale, a fost aprobată 
Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada 
de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-
2020, POAT 2014-2020, și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM, astfel 
încât să se poată asigura rambursarea eficientă a cheltuielilor având în vedere noile prevederi din 
regulamente. 

În scopul realizării obiectivului de investiții ,,Centura de Est a municipiului Câmpina “și 
pentru a se atinge interesul comun atât din punctul de vederea al creșterii gradului de confort al 
locuitorilor din zonă, precum și reducerea gradului de poluare a mediului înconjurător, se impune 
aprobarea unui Acord de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova. 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Câmpina și Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Bănești. 

Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesar și oportun proiectul de Hotărâre 
privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT Județul Prahova, UAT Municipiul Câmpina 
și UAT Comuna Bănești în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Centura de Est a municipiului 
Câmpina”, pentru o dezvoltare echilibrată a județului, prin promovarea prioritară a proiectelor 
relevante în domeniul infrastructurii rutiere. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
Nr. 1071/12.01.2023 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT 
Județul Prahova, UAT Municipiul Câmpina și UAT Comuna Bănești în vederea 

realizării obiectivului de investiții ,,Centura de Est a municipiului Câmpina” 

Obiectivele generale ale proiectului preconizate a fi atinse prin realizarea investiției sunt: 
creșterea mobilității urbane, scăderea componentei de CO2, accesul rapid către zonele industriale, 
rezultatele fiind crearea unui beneficiu real pentru o comunitate cu o populație mai mare de 35.000 
de locuitori, pentru locuitorii din localitățile limitrofe care își desfășoară activitatea la operatori 
economici, instituții publice, dar și pentru elevii din zonele rurale care învață la unitățile de 
învățământ din municipiul Câmpina, legătura cu varianta ocolitoare Bănești-Valea Doftanei, ce va 
constituii un drum județean strategic pentru economia județeană și națională , pentru traficul existent 
și de perspectivă, decongestionând traficul de pe drumurile naționale DN1 și DN1A.  

Întrucât proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru 
pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, respectiv pentru elaborarea și aprobarea 
Studiului de Fezabilitate și/sau a Proiectului Tehnic de Execuție, cu impact asupra ritmului de 
implementare și a riscului de dezangajare la nivelul programelor operaționale, a fost aprobată 
Ordonanța de Urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada 
de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-
2020, și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM, astfel încât să se poată asigura 
rambursarea eficientă a cheltuielilor având în vedere noile prevederi din regulamente. 

În scopul realizării obiectivului de investiții ,,Centura de Est a municipiului Câmpina” și 
pentru a se atinge interesul comun atât din punctul de vederea al creșterii gradului de confort al 
locuitorilor din zonă, precum și reducerea gradului de poluare a mediului înconjurător, se impune 
aprobarea unui Acord între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova, Unitatea 
Administrativ Teritorială Municipiul Câmpina și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bănești. 

Prin realizarea acestei investiții se propune legătura între zona de est a municipiului Câmpina 
situată în vecinătatea bazinului hidrografic al pârâului Doftana și strada Izvoarelor -Zona EMON , 
precum și cu varianta ocolitoare Bănești-valea Doftanei în zona de intersecție cu Calea Doftanei (pod 
Telega). Caracteristicile, parametrii și datele tehnice specific preconizate: sunt propuse două benzi 
de circulație câte una pe sens, cu dimensionarea sistemului rutier proiectat pentru trafic intens și greu, 
în vederea asigurării continuității, siguranței și confortului traficului rutier, trotuare, acostamente și 
piste de biciclete; se vor studia două variante de traseu, minim două conexiuni cu intrare-ieșire către 
rețeaua stradală a municipiului Câmpina și conexiunile cu variantele ocolitoare Bănești-Valea 
Doftanei. Se vor asigura protecția drumului împotriva inundațiilor și viiturilor, se vor realiza lucrările 
necesare de stabilizare versanți împotriva alunecărilor de teren și a eroziunilor, se vor asigura 
gabaritele pentru poduri, lucrări de artă sau pasaje după caz și se va asigura iluminatul stradal tip Led, 
semnalizarea și marcajul conform legislației în vigoare, pe toată lungimea traseului. 
   Având în vedere utilitatea realizării acestui obiectiv și necesitatea realizării asocierii dintre județul 
Prahova cu municipiul Câmpina și cu comuna Bănești, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 
încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT Județul Prahova, UAT Municipiul Câmpina și UAT 
Comuna Bănești în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Centura de Est a municipiului 
Câmpina”. 
 

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
p. DIRECTOR EXECUTIV, 

 
 



 
 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 

 

U.A.T. Județul Prahova    U.A.T. Municipiul Câmpina       U.A.T. Comuna Bănești 

Nr.           Nr.                                                Nr.  

 

Acord de Parteneriat  

între UAT Județul Prahova, UAT Municipiul Câmpina și UAT Comuna Bănești în 
vederea realizării obiectivului de investiții ,,Centura de Est a municipiului Câmpina” 

În baza : 

 - Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr...........; 

 - Strategia de dezvoltare durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2021 - 2027; 

 - În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În scopul realizării obiectivului de investiții ,, Centura de Est a municipiului Câmpina”, se 
impune încheierea unui Acord de Parteneriat  după cum urmează: 

 

Art.1. Părțile Acord de Parteneriat 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL PRAHOVA, cu sediul în municipiul Ploiești, Bd. 
Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, codul fiscal 2842889, reprezentată prin Președinte Iulian 
DUMITRESCU, având calitatea de Lider, Partener 1,  

 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – MUNICIPIUL CÂMPINA, cu sediul în Municipiul 
Câmpina, B-dul Culturii, nr 18, codul fiscal 2843272, reprezentată prin Primar Ioan Alin 
MOLDOVEANU, având calitatea de Partener 2,  

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BĂNEȘTI, cu sediul în Comuna Bănești, Str. 
Gherghiceni, nr. 495, codul fiscal 2844731, reprezentată prin Primar Gheorghe STOICA, având 
calitatea de Partener 3, 

Convin următoarele: 

 

Art.2. Definiții 

a)Acord de Parteneriat - prezentul Acord de Parteneriat întocmit în baza prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

b) Proiect – realizarea obiectivului de investiții ,,Centura de Est a municipiului Câmpina” 

 



Art.3. Obiectul Acordului de Parteneriat  

(1) Obiectul acestui Acord de Parteneriat îl constituie asigurarea conlucrării între părți, în 
vederea realizării obiectivului de investiție ,,Centura de Est a municipiului Câmpina”, 
denumit în continuare Proiect. 

(2) Scopul Acordului de Parteneriat aferent proiectului ,,Centura de Est a municipiului 
Câmpina” este acela de a implementa proiectul în conformitate cu legislația în vigoare în 
ceea ce privește investițiile finanțate din fonduri publice. 

 

Art.4. Principiile de bună practică ale Acordului de Parteneriat 

(1) Părțile trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul 
proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat  . 

(2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluția proiectului. 

(3) Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea dispozițiilor legale și a celor mai 
înalte standarde profesionale și de etică. 

(4) Părțile sunt obligate să respecte regulile referitoare la conflictul de interese și regimul 
incompatibilităților, iar în cazul apariției unei asemenea situații să dispună luarea măsurilor 
care să conducă la stingerea acesteia și evitarea producerii unei situații similare în viitor. 

 

Art.5. Durata Acordului de Parteneriat 

Perioada de valabilitate a Acordului de Parteneriat este cuprinsă între data semnării 
Acordului de Parteneriat de către toate părțile și până la momentul realizării integrale a obiectivului 
de investiție                   ,,Centura de Est a municipiului Câmpina”. 

Art.6. Roluri și responsabilități în implementarea Acordului de Parteneriat 

În scopul realizării obiectului prezentului Acord de Parteneriat, părțile au rolurile și 
responsabilitățile descrise în următorul tabel: 

 

Organizația Roluri și responsabilități 

Lider - Partener 1 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
JUDEŢUL PRAHOVA 

1.Derulează achiziția privind elaborarea Studiul de 
fezabilitate pentru implementarea proiectului de 
infrastructură de transport rutier ,,Centura de Est a 
municipiului Câmpina”. 

2.Obține avizele/acordurile/autorizațiile necesare 
întocmirii Studiului de fezabilitate. 

3.Încheie și derulează contractul de achiziție de lucrări 
(Proiectare și execuție) pentru realizarea obiectivului de 
investiție ,, Centura de Est a municipiului Câmpina”. 

4.Suportă cheltuielile aferente contractului de achiziție 
de lucrări din surse proprii și/sau din alte fonduri legal 
constituite. 

5.Coordonează derularea activităților în vederea realizării 
obiectivului de investiție ,,Centura de Est a municipiului 
Câmpina”. 



6.Monitorizeză implementarea Acordului de 
Parteneriat/proiectului. 

Partener 2 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
MUNICIPIUL CÂMPINA 

1. Pune la dispoziția Liderului nota conceptuală și tema de 
proiectare precum și alte documente elaborate pentru 
obiectivul de investiții propus. 

2.Sprijină Liderul în vederea obținerii avizelor/ 
acordurilor/ autorizațiilor pentru întocmirea/actualizarea 
Studiului de fezabilitate aferente obiectivului de investiții 
,,Centura de Est a municipiului Câmpina”. 

3.Pune la dispoziția Liderului terenurile ce aparțin 
domeniului public și privat al U.A.T. Municipiul Câmpina, 
necesare realizării obiectivului de investiție. 

4.Furnizează informații și documente necesare 
proiectului. 

5.Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider. 

6.Participă activ la toate activitățile proiectului care 
implică U.A.T. Municipiul Câmpina în vederea realizării 
obiectivului de investiție „ Centura de Est a municipiului 
Câmpina”. 

Partener 3 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 

COMUNA BĂNEȘTI 

1.Pune la dispoziția Liderului documente elaborate 
pentru obiectivul de investiții propus. 

2.Sprijină Liderul în vederea obținerii avizelor/ 
acordurilor/ autorizațiilor pentru întocmirea/actualizarea 
Studiului de fezabilitate aferente obiectivului de investiții 
,,Centura de Est a municipiului Câmpina”. 

3.Pune la dispoziția Liderului terenurile ce aparțin 
domeniului public și privat al U.A.T. Comuna Bănești, 
necesare realizării obiectivului de investiție. 

4.Furnizează informații și documente necesare 
proiectului. 

5.Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider. 

6.Participă activ la toate activitățile proiectului care 
implică U.A.T. Comuna Bănești în vederea realizării 
obiectivului de investiție „Centura de Est a municipiului 
Câmpina”. 

 

Art.7. Drepturile și obligațiile părților 

(1) Părțile au dreptul să solicite furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, 
inclusiv în scopul îndeplinirii propriilor obligații. 

(2) Obligațiile părților sunt cele prevăzute la Art. 6 al prezentului Acord de Parteneriat - 
secțiunea roluri și responsabilități derulate de fiecare parte. 

 
 
 



 

Art.8. Plăți 

Plățile pentru proiect vor fi făcute conform activităților asumate de fiecare în parte, prevăzute la 
Art. 6. 

Art.9. Forță majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și 
inevitabil intervenit după data semnării Acordului de Parteneriat, care împiedică executare 
în tot sau în parte a Acordului de Parteneriat și care exonerează de răspundere partea care 
o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, 
inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, pandemie. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță 
majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță 
majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă , în termen 
de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica 
data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării 
consecințelor acțiunii de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării 
cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele 
provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Acordului de Parteneriat va fi suspendată de la data apariției cazului de forță 
majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
Acordului de Parteneriat pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un 
termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului 
de continuare, modificare sau încetare a Acordului de Parteneriat. 

Art.10. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord de Parteneriat i se va aplica legislația românească și va fi interpretat în 
conformitate cu aceasta. 

(2) Pe durata prezentului Acord de Parteneriat, părțile vor avea dreptul să convină în scris 
asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru 
sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a 
încheiat prezentul Acord de Parteneriat, cu respectarea legii aplicabile. 

Art.11. Soluționarea eventualelor divergențe și a litigiilor 

(1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și 
negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele 
în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Acordului de Parteneriat. 

(2) Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și părțile au, în continuare, opinii divergente în 
legătură cu sau în îndeplinirea Acordului de Parteneriat, acestea trebuie să se notifice 
reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la 
soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei. 

(3) Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre părți nu 
răspunde în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a notificării la solicitare, 
oricare dintre părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente. 

 

Art.12. Confidențialitate 

(1) Părțile semnatare ale prezentului Acord de Parteneriat convin să păstreze în strictă 
confidențialitate informațiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului și 
sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. 



Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile 
din prezentul Acord de Parteneriat. 

 

Întocmit în _____ exemplare, în limba română. Fiecare parte va primi o copie conformă cu 
originalul a prezentului Acord de Parteneriat. 

 

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

 

Semnătura 

 

Data şi 
locul 
semnării 

Lider - Partener 1 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
JUDEŢUL PRAHOVA 

Președintele Consiliului Județean 
Prahova 

Iulian DUMITRESCU 

 

Direcția Economică 

Maria DOVINCĂ 

 

Direcția Juridic Contencios și 
Administrație publică 

Alina Georgiana TINCĂ 

 

p. Direcția Proiecte cu Finanțare 
Externă 

 

Direcția Tehnică 

Daniel MINCULESCU 

 

Direcția Patrimoniu 

Mihaela Irina IAMANDI 

 

  

Partener 2 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
Municipiul CÂMPINA 

Primar, 

Ioan Alin  MOLDOVEANU 

 

 

  

Partener 3 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 

COMUNA BĂNEȘTI 

Primar,  

Gheorghe STOICA 

 

  

 


	ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.
	U.A.T. Județul Prahova    U.A.T. Municipiul Câmpina       U.A.T. Comuna Bănești
	Nr.           Nr.                                                Nr.
	Acord de Parteneriat
	între UAT Județul Prahova, UAT Municipiul Câmpina și UAT Comuna Bănești în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Centura de Est a municipiului Câmpina”

