
RO MÂNI A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

41.PROIECT NR. 7220/25.10.2022 

H O T Ă RÂR E 
privind încheierea unui Acord de Parteneriat între U.A. T. Comuna Gorgota şi U.A. T. jude,tul Prahova 
în vederea realizării, reabilitării, extinderii şi modernizării unor obiective de investiţii în sistemul de 

alimentare cu apă şi canalizare destinate îmbunătăţirii sănătăţii publice şi mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea apelor uzate şi accesul populaţiei la apă potabilă 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în şedinţa 
extraordinară de îndată, în data de 1 noiembrie 2022; 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 7234/25.10.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul 
Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
-Referatul de aprobare nr. 7235/25.10.2020 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
U.A. T. Comuna Gorgota şi U.A. T. judeţul Prahova în vederea realizării, reabilitării, extinderii şi 
modernizării unor obiective de investiţii în sistemul de alimentare cu apă şi canalizare destinate 
îmbunătăţirii sănătăţii publice şi mediului în conformitate cu îndeplinirea obligaţiilor privind 
gestionarea apelor uzate şi accesul populaţiei la apă potabilă prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae 
Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
-Raportul nr. 7236/25.10.2022 întocmit de Compartimentul Urbanism al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Gorgota, judetul Prahova; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei Gorgota, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova. 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 321/24.10.2022 privind încheierea unui Acord de 
Parteneriat între U.A.T. judeţul Prahova şi U.A.T. comuna Gorgota în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii şi modernizării unor obiective de investiţii în sistemul de alimentare cu apă şi 
canalizare destinate îmbunătăţirii sănătăţii publice şi mediului în conformitate cu îndeplinirea 
obligaţiilor privind gestionarea apelor uzate şi accesul populaţiei la apă potabilă. 
-Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene P.N.R.R. în 
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C 1 /1 l, Componenta C 1- Managementul apei, Investiţia I -
Extinderea sistemelor de apă şi canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenţi, 
prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene. 

În conformitate cu prevederile: 
-Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- art. 129 alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat între U.A.T. Comuna Gorgota şi 

U.A.T. judeţul Prahova în vederea realizării, reabilitării, extinderii şi modernizării unor obiective 



de investiţii în sistemul de alimentare cu apă şi canalizare destinate îmbunătăţirii sănătăţii 
publice şi mediului în conformitate cu îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea apelor uzate şi 
accesul populaţiei la apă potabilă, conform anexei la prezenta hotărâre; 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul 
Prahova să semneze Acordul de Parteneriat prevăzut la Art. 1 din prezenta hotărâre, precum şi 
orice document necesar realizării acordului; 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei 
Gorgota, prin Compartimentele de resort. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează 
Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art.6. Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, şi se publică, pentru 
informare, în format electronic în Monitorul Oficial Local al Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

PRIMAR, 

Ionuţ-Nicolae Dumitru 
Avizat pentru legalitate, 

în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 

O. U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
SECRET AR GENERAL, 

Anca Dănilă 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 
- Compartimentul Urbanism în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate cu termen de 
depunere a acestuia până la data de 01.11.2022, orele 15.00; 
- Comisiile C.L. nr. 1, 2, 3 cu termen până la data de 01.11.2022, orele 15.00; 

PRIMAR, 

Ionut-Nicolae DUMITRU 
Secretar general, 

Anca Dănilă 



ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 

U.A.T .• Judeţul Pt·ahova 
Nr. 

U.A.T Comuna GORGOTA 
Nr. 

Acord de Parteneriat 

în vederea realizării, reabilitării, extinderii şi modernizării unor obiective de investiţii în 
sistemul de alimentare cu apă �i cunalizaa-c destinate îmbunătăţil'ii suniităfii publice şi 

mediului în confonnitntc cu îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea apelor uzate şi 
accesul populaţiei la apă potabHă în Comuna GORGOTA, Judeţul Prahova 

Art. 1. Părţile 

1. UNITATEA ADMINISTRATlV TERITORJALĂ-JVDEŢUL J>RAROVA, cu 
sediul în municipiul Ploieşti, Bd. Republicii, nr. 2-4, judeţul Prahova, codul fiscal 
2842889, reprezentata prin domnul Iulian DUMITRESCU în calitate de reprezentant 
legal , având calitatea de Lider al parteneriatului denumit în continuare, Partener 1-
lider, 

2. UNITATEA AI>M.INISTRATJV TERITORIALĂ- Comuna GORGOTA, cu 
sediul în comuna GORGOTA, str. Principală nr. 70 . codul fiscal 2845354, 
reprezentată prin primar lonut N icolac DUMJTRtJ în cal:itate de reprezentant legal al 
U.A.T- Comuna GORGOTA, denumit în continuare Partener 2, 
au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul Parteneriatului 
(1) Obiectul acestui Acord de Parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile 
părţilor, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente 
realizării, reabilitării, extinderii şi modernizării unor obiective de itivestilii în sistemul 
de alimentare cu apă şi canalizare destinaţe îmbţmătăţirii sănătăţi.i publice şi me.diu.lui 
în conformitate cu îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea apelor uzate şi accesul 
populaţiei la apă potabilă în comuna GORGOTA, Judelui Prahova. Aceste obiective 
de investiţii um1ăresc extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată 
din Comuna OORGOTA, Judeţul Prahova, 
(2) Acordul de Partenerial este încheiat în baza prevederilor legale aflate îu vigoare 
la data semnării acestuia de către părţile implicate. 

Art. 3. Principiile de bună tH·actică nle acordului de parteneriat 
(I) Toţi pai-ter'lerii trebuie să contribuie la realizare.a obiectului Parteneriatului şi să 
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îşi asume rolul lor în cadrul Parteneriatului , aşa cum acesta este definit în cadrul 
prezentului Acord . 

(2) Părţile ttebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evoluţia Parteneriatului 

(3) Părţile parteneriatului trebuie să implementeze sau să faciliteze implementarea 
activităJilor cu respectarea dispoziţiilor legale şi a celor mai înalte standarde 
profesionale şi de etică. 

(4) Pa11enerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi 
regimul incompatibilităţilor. iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună 
luarea măsurilor ce conduc la evitarea; respectiv stingerea lui. 

Art. 4. Roluri şi responsabmtnţi în realizarea obiective.lor de investiţii 
Rolurile şi responsabilită�le sunt descrise mai jos: 

Partener 

Lider de Parteneriat' -
Partener 1 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
JUDEŢUL PRAHOVA 

Roluri şi res1>0nsabilităfi 

Identificare obiectivelor de investiţii 
-identificarea obiectivelor de investiţii necesare realizării, 
reabilitării, extinderii şi modernizării sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare destinat îmbunătăţirii sănătăţii publice şi 
mediului în conformitate cu îndeplinirea obligaţiilor privind 

. gestionarea apelor u7.ate şi accesul populaţiei Ia apă potabilă 
în comuna GORGOTA, Judeţul Prahova. 

F,Iaborare documentaţie tehn ico-economică conform 
ce1·inf clor legale În vigoare 
-achiziJie servicii de elaborare a documentaţiei tehnico
economice în conformitate cu prevederile HG 907/2016 (în 

, situaţia în care aceasta nu este detinută/adoptată şi revizuită 
conform ccrintclor actuale de către Partener 2, la data 
adoptării prezentei hotărâri). 

Identificar� Sursă de finanţare pentru realizarcn 
obiectJveJor de invcstifii În sistemul de alimentare cu apă 
şi ca.naliznre destinate îmbunătăţirii săuăt.iţii publice şi 
mediului În comuna GORGOTA, Judeţul Prahova 
-fonduri locale; 
-fonduri naţionale; 
-fonduri europene nerambursabile; 
-alte fonduri legal constituite. 

Pregătirea dosarului cererii de finanţare 
• Pregătirea dosarului cere.di de finanţare 
- Depunerea dosarului cererii de finanţare 

Activităfi cc se vor desfăşura dnpii depunerea cererii 
de finanţare Managementul Proiectului 
- Activitatea de coordonare a derulării proiectului 
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Partener 2 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 

Comunn GORGOTA 

- Activitatea de monitorizare 
- Activitatea de raportare 

F,xccufia lucrărilor de realizare a obiectivelor de i11vestiţii 
-elaborare documentaµe necesară demarări i  procedw·ilor de 
achiziţie publică pentru realizarea obiectivelor de investiţii; 
- derulare proceduri de achiziţie; 
-încheiere acorduri contractuale pentru realizarea obiectivelor 
de investiţii; 

- Punerea la dispoziţia liderului de parteneriatuJui a bunurilor 
imobile necesare pentru realizarea obiectivelor de investiţii; 
- Pune la dispoziţia lidemlui de parteneriat a docume.ntariei 
tehnico-economice elaboratil în conformitate cu prevederile 
HO 9071201 6  ,(în situaţia în care sunt deţinute/adoptate/ 
revizuite de către Partener 2, la data adoptării prezentei 
hotărâri). 
- Fumi:!eat-ă informaţii şi documente necesare pentru 
reali:r,area obiectivelor de investiţii; 
- Aprobarea cererii de finanrare şi a devizului generaJ estimativ 
- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către 
liderul de parteneriat; 
- Participă activ la toate activităţile proiectului care implică 
U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor şirozuJtatelor propuse 
prin cererea de Finanţare; 
- Oferă liderului de parteneriat infonnaţii corecte şi complete 
privind progresul activităfilor din cadrul U.A.T. 'i'n vederea 
evaluării activităţilor din proiect şi a raportării către 
finanfator, acolo unde este cazul; 
- Numeşte un reprezentant din cadrul U.A.T. în Unitatea de 
implementare a proiectului care să asigure la nivel local 
implementarea proiectului; 
-Se angajează să efectueze recepţia la tenninarea lucrărilo1 
împreună cu liderul de parteneriat şi la predarea/concesionaree 
către operatoml regional, dacă este cazul. 

Art. 5. Perionda de valabilitate a Acordului de Parteneriat 
Perioada de valabilitate a Acordului de Partener începe )a data semnării prezentului 

Acord de către ambele părfi şi încetează Ja.da[a la care obiectivele de .investipi sunt realizate 
şi recepfionate sau după caz predate operatorului regional al acestui serviciu de utilitate 
publică. 

Art. 6. Drepturile şi obligafiilc liderului de Parteneriat  (Partener t - Unit�tea 
Administrativ Teritorială JUDEŢUL PRAHOVA) 

A. Drepturile lidc.-ului de parteneriat 
( 1 )  Lideml de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri fumizarea oricăror informaţii 
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şi do<:umente legate de realizarea obiectivelor de investi�ii . în scopul elaborărji tuturor 
documentaţiilor necesare cu respectarea prevederilor legale aflate în vigoare .. 

D. ObligafiiJe liderului de parteneriat 
(] )  Liderul de parteneriat (Partener l - Unitatea Administrativ Teritorială JUDEŢUL 

PRAHOVA) va identifica obiectivele de investiţii necesare realizării, reabilitării, 
extinderii şi modernizării siste,nului de alimentare cu apă şi canalizare destinat 
îmbunătăţirii sănălătii publice şi mediului în conformitate cu îndeplinirea obligaţiilor 
privind gestionarea apelor uzate şi accesul populaJiei la apă potabilă în comuna 
GOROOTA. Judetul Prahova împreună cu Partener 2. 

(2) Liderul de parteneriat va asigura resursele financiare necesare etapelor premergătoare 
depunerii dosarului Cererii de Finanţare si după caz a cheltuielilor neeligibile pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii . 

(3) Liderul de parteneriat (Partener 1 - Unitatea Administrativ Teritorială 
JUDEŢUL PRAHOVA) va consulta Partenerul 2 cu regularitate, îi va informa 
despre progresu) în implementarea proiectului şi va f umi7.a copii ale 
documentaţiilor elaborate. 

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile U.A.T Comuna GORGOTA - denumită în continuare 
Partener 2 

A. Drepturile 
( 1 }  Partener 2 are dreptul să fie consulta� de către l ideml de parteneriat, în privinţa 

propunerilor pentru toate modificările survenite în realizarea obiectivelor de investiţii 
necesare re�Jizării, reabilitării, extinderii şi modernizării sistemului de alimental'e cu 
apă şi canaJizal'c destinat îmbunătăţirii sănătăţii publice şi mediului în confonnitate cu 
îndeplinirea oblign(iilor privind gestionarea apelor u1.ate şi accesul populaţiei la apă 
potabilă în comuna GORGOT A, Judetul Prahova. 

B. O„ligaţiile. 

( 1 ) Partenerul 2 este obligat să furnizeze orice informaţii de naturii tehnică sau financiară 
legate ele reatizarea·obiectivelor de investiţii , solicitate de către Liderul de parteneriat 
sau de odce altă instib.tfie abilitată în acest sens. 

(2) Partenerul 2 este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice infommţii s.au 
documente privind implementarea proiectului. 

(3) Partenerul 2 este obligat să asigure accesul liderului pe amplasamentul proiectului. 
( 4) Partenerul 2 este obligat să pună I.a dispoziţia Liderului de parteneriat amplasamentul 

proiectului liber de sarcini. 
(5) Partenerul 2 participă activ la toate activităţile proiectului care implică unitatea 

administrativ -teritorială.. 

Art. 8. Proprietatea 
( 1 )  Părţile au obligaţia să mentină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru 

care s-a acordat finanţare, pe o p.erioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în 
exploatare şi să asigure exploatarea şi întrefinerea în această perioadă - în cazul unei 
operaţiuni constând în inveslitii :în infrastru.ctură sau producţie sau după caz 
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transmiterea acestor responsabili lăţii operatorului regional în condiţiile prevăzule de 
legislaţia în vigoare. 

(2) Părţile au obligaţia de a aşigura funcţiona.rea tuturor bunurilor. echipamentelor 
achiziţionate clin finanţarea nerambursabi.lă, la focul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentm care au fost achiziţionate. 

(3) Părţile au obligaţin să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, 
conform paragrafului ( I ). 

Art. 9. Confidenţialitate 

( I )  Părţile semnatare ale prezenlului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 
informatiile primite în cadrul şi pe pai:cursuJ implementării proiectului şi sunt de 
acord sli previ.nă orice utili1„are sau divulgare neautorizată a unor astfel de infonnaţii. 
Părţile înţeiegsă uti lizeze infcmnn1We confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini 
obligaţiile din prezentul Acord de Pru1eneriat . 

Art. 10. Lcge1t aplicabilă 

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

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

Art. 11. Fotiă majoră 

( l )  Prin forţă majoră se tnţelcge orice eveniment ex.tern, imprevizibil, absolut invincibil 
şi inevitabil intervenit după data semnării Acordului de Parteneriat> care împiedică 
executare iu tot sau în parte a parteneriatului şi care cxonereaza de răspundere partea 
care o invocă .. 

(2) Pot constitui cauw de forfă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale 
(cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie> 

embargo, pandemie. 

(3) Partea care invocă forja majoră are obligaţia de a notifica celeUalte părţi cazul de 
forţă majoră, în termen de 5 zîJe de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaliei 
de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea 
competent?!., în termen de cel mult I 5 zile de Ia data comunicării acestuia. De 
asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în 
termen de 5 zile. 

( 4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la d ispoziţie în vederea limitării 
consecinţ.elor acţiunii de forţă majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forţa majoră uu procedea1,ă la notificarea începerii şi 
încetării cazului de forţă majora, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta 
toate daunele provocate celeilalte păqi prin lipsa de notificare. 
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(6) Executarea Acordului de Parteneriat va fi suspendată de J:a dal'a apariţiei cazului de 
forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fiiră a prejudicia drepturile ce se cuvin 
părţilor. 

(7) În cazul în care for,ţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Acord de Parteneriat pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor 
întâlni într-un tennen de cel mult 1 O zile de la expirarea acestei perioade> pentru a 
conveni asupra modului de continuare/modificare sau încetare a Acordului. 

Art. 12 .  Soluţionarea eventualelor divergenţe şi a litigiilor 

( l )  PărtiJe vor depune toute eforturile pentni a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe şi negociere amiabilă, 01·icc neînfelegere sau dispute/divergente care se 
poate/pot ivi Între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Acordului. 

(2) Dacă disputa nu a fost astfol soluţionată şi Părţile, au în continuare, opinii divergente 
în legătură cu sau în îndeplinirea Acordului, acestea trebuie să se notifice reciproc 
şi în scris, în privinta poziţiei lor asupra aspectului în dispută precum ş.i cu privire la 
soluţia pe care o întrevăd pentm rezolvarea ei. 

(3) Dacă încercarea de soluţionare pe cale amiabilă eşuează sau daca una dintre Părţi nu 
răspunde în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a notificării la 
solicitare. oricare din Părţi are dreptul de a se adresa instanietor de judecată 
competente. 

An. 13. Dispoziţii finare 

( I)  Comunicarea între părti se va realiza prin scrisoare oficială şi/sau poştă electronica. 
Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris 
ulterior, prin adresă oficială. 

(2) Orice modificare a prezentului Acord de parteneriat va fi valabilă numai atunci când 
este convenită de către toate părţile, coosemnată în scris, prin act adiţional la 
pre?.entul Acord. 

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, unul pentn1 Liderul de Parteneriat . unul pentru 
Partener 2 şi umd pentru cererea de finanţare. 

Semnături: 

Partener I-Lider P�rteneriat 
UAT JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA 
PREŞEDINTE 
di. Iulian DUMITRESCU 

Partener 2 
UAT COMUNA OORGOTA 
CONSILIUL LOCAL GORGOTA 
PRIMAR 
dl. Ionuţ Nicolae DUMJTRU 
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DJRECŢIA JURJD[C CONTENCIOS ŞI 
ADMINISTRAŢIB PUBLICĂ 
Director Executiv 
Alina Georgiana TINCĂ 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Director Executiv 
Maria DOVÎNCĂ 

DfRECTIA PROIF:CTF. CU 

FJNAN'f ARF. EXTERNĂ 
p. Direct<>r Executiv 

DIRECŢ[A TEHNICĂ 
Directol' Executiv 
Daniel MINCUf ,RSCU 

DIRECŢIA PATRIMONIU 
Director Executiv 
Mihaela Irina IAMANDl 

Aviz legalitate 
Consilier juridic 

7 j P 11 g c  


