
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială  Comuna Bărcănești   

și Unitatea  Administrativ Teritorială Județul Prahova , în vederea realizării 

documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localități  din  Județul Prahova” 
 
 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 11.161/26.03.2021 al Primarul comunei  Bărcănești, domnul 

Gheorghe Dima prin care se propune  aprobarea încheierii unui  acord  între Unitatea 

Administrativ Teritorială  Comuna Bărcănești   și Unitatea  Administrativ Teritorială 

Județul Prahova , în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în  unele localități din Județul 

Prahova; 

-Raportul  Serviciului Financiar Contabil nr. 11.163/ 2603.2021 prin care se propune 

adoptarea  Proiectuluie privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ 

Teritorială  Comuna Bărcănești   și Unitatea  Administrativ Teritorială Județul Prahova , 

în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere 

rețea de distribuție gaze naturale în unele localități  din   Județul Prahova”; 

 --  aavviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBaarrccaanneessttii  ;;  

--  aavviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  UUAATT  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii  nnrr..1111..116644  ddiinn  2266..0033..22002211  ;; 

  În conformitate cu prevederile : 

-art.1, alin. (2), lit.f¹) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, republicată,  cu modificările și completările ulterioare ; 

-art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare ; 

-Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-art. 129 alin. (1), lit.b), lit. d) și lit. e),  alin. (7), lit. n) și alin.(9) lit.a), art. 89 alin. (8),  

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.43 din 18.03.2021 privind aprobarea 

acordului între Unitatea   Administrativ Teritorială Județul Prahova și unele Unități 

Administrativ Teritoriale din județul Prahova  , în vederea realizării documentațiilor 

tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele 

localități din  Județul Prahova”, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
B Ă R C Ă N E Ş T I 

 



   În temeiul art.139 alin (3) lit.f) precum și ale art 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

 
Consiliul  Local al comunei Bărcănești ,Judeţ Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

 

 
 

Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord  între Unitatea Administrativ Teritorială  

Comuna Bărcănești, Județul Prahova și  Unitatea  Administrativ Teritorială Județul 

Prahova în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția 

„Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități  din  Județul Prahova”. 

 

Art.2. Se aprobă modelul de Acord, conform anexei  care face parte integrantă din  

prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Suma cu care va participa Comuna Bărcănești  la finanțarea investiției 

prevăzute la art. 1 va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Bărcănești  

 

Art.4. Se mandatează domnul Gheorghe Dima , Primarul Comunei Bărcănești, 

Județ Prahova, să semneze orice document necesar realizării acordului în numele Unităţii 

Administrativ-Teritoriale Comuna Bărcănești, Judeţul Prahova, în calitate de partener. 

 

Art.5. Secretarul general al comunei Bărcănești , județul Prahova  va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Niculina Badea 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Contrasemnează: 

                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                  Nicoleta Savu 

  

 

 

  Bărcăneşti,   29.03.2021 

  Nr. 12 
Nr.consilieri in functie        15 ;  Nr.consilieri prezenti  13   ;   Nr.voturi pentru  13  Nr. voturi impotriva  0 ;  Nr. voturi 

abtinere  0 .     

Sistem vot : deschis                                    

 

  



           
             

ANEXA  

    la  Hotărârea nr. 12 

     din data de 29.03.2021 
 

 

Acord  

nr. __________ 

în vederea realizării  

documentațiilor tehnico – economice pentru investiția  

„Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova” 

 

Art. 1.Părţile 

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

municipiul Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, codul fiscal 2842889, reprezentată 

prin domnul Iulian Dumitrescu, în calitate de Președinte, având calitatea de Lider de proiect, 

Partener 1 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA ALBEȘTI PALEOLOGU, 

cu sediul în comuna Albești Paleologu, sat Albești Paleologu str. DN 1B nr. 451, codul fiscal 

________, având calitatea de Partener 2, reprezentată prin ________ în calitate de Primar 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI, 

cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, Sat Ariceștii Rahtivani nr. 75, codul fiscal ________, 

având calitatea de Partener 3, reprezentată prin ________ în calitate de Primar 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BĂLȚEȘTI, cu sediul în 

comuna Bălțești nr. 23, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 4, reprezentată prin 

___________ în calitate de primar 

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BĂNEȘTI, cu sediul în 

comuna Bănești, Sat Gherghiceni nr. 495, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 5, 

reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BĂRCĂNEȘTI, cu sediul în 

comuna Bărcănești, Sat Bărcănești str. Crinilor nr.108, codul fiscal ________, având calitatea de 

Partener 6, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

7. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BERCENI, cu sediul în 

comuna Berceni, Sat Prof. Voicu Ion nr. 140A, codul fiscal ________, având calitatea de 

Partener 7, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

8. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BREBU, cu sediul în comuna 

Brebu, Sat Brebu, Aleea Calea Domnească nr. 2, codul fiscal ________, având calitatea de 

Partener 8, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 
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9. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BUCOV, cu sediul în comuna 

Bucov, Sat Bucov, str. Constantin Stere nr. 1, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 

9, reprezentată prin _______________, în calitate de primar  

10. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA CEPTURA, cu sediul în 

comuna Ceptura, Sat Ceptura de Jos nr. 276, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 

10, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

11. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA COCORĂȘTII COLȚ, cu 

sediul în comuna Cocorăștii Colț, Sat Cocorăștii Colț nr. 221, codul fiscal ________, având 

calitatea de Partener 11, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

12. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA CORNU, cu sediul în comuna 

Cornu, Sat Cornu b-dul. Eroilor nr. 750, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 12, 

reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

13. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA DRAJNA, cu sediul în 

comuna Drajna, Sat Drajna de Sus str. Neagoe Basarab nr. 25, codul fiscal ________, având 

calitatea de Partener 13, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

14. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA DRĂGĂNEȘTI, cu sediul în 

comuna Drăgănești, str. Principală nr. 381, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 

14, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

15. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA DUMBRAVA, cu sediul în 

comuna Dumbrava, Sat Brazii de Jos str. Teilor nr. 45, codul fiscal ________, având calitatea de 

Partener 15, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

16. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE, 

cu sediul în comuna Filipeștii de Pădure, str. Valea Rea nr. 343, codul fiscal ________, având 

calitatea de Partener 16, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

17. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG, cu 

sediul în comuna Filipeștii de Târg, sat Filipeștii de Târg nr. 758, codul fiscal ________, având 

calitatea de Partener 17, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

18. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA FLOREȘTI, cu sediul în 

comuna Florești, Sat Floresti nr.604, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 18, 

reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

19. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA GHERGHIȚA, cu sediul în 

comuna Gherghița, sat Gherghița nr. 134, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 19, 

reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

20. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA GORNET, cu sediul în 

comuna Gornet, sat Gornet nr. 77, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 20, 

reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

21. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA GURA VITIOAREI, cu 

sediul în comuna Gura Vitioarei, sat Gura Vitioarei nr. 214, codul fiscal ________, având 

calitatea de Partener 21, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

22. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA IORDĂCHEANU, cu sediul 

în comuna Iordăcheanu, str. Principală nr. 178, codul fiscal ________, având calitatea de 

Partener 22, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

23. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA LIPĂNEȘTI, cu sediul în 

comuna Lipănești, sat Lipănești str. Principală nr. 47, codul fiscal ________, având calitatea de 

Partener 23, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 



24. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA MĂNEȘTI, cu sediul în 

comuna Mănești, Sat Mănești str. Principală nr. 134, codul fiscal ________, având calitatea de 

Partener 24, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

25. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA PĂCUREȚI, cu sediul în 

comuna Păcureți, sat Păcureți nr. 114B, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 25, 

reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

26. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA PĂULEȘTI, cu sediul în 

comuna Păulești, _________, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 26, reprezentată 

prin _______________, în calitate de primar 

27. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA PLOPU, cu sediul în comuna 

Plopu, sat Plopu nr.162, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 27 reprezentată prin 

_______________, în calitate de primar 

28. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA PODENII NOI, cu sediul în 

comuna Podenii Noi, str. Principală nr. 141bis, codul fiscal ________, având calitatea de 

Partener 28, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

29. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA POIANA CÂMPINA, cu 

sediul în comuna Poiana Câmpina, str. Uzinei nr. 462, codul fiscal ________, având calitatea de 

Partener 29, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

30. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA POIENARII BURCHI, cu 

sediul în comuna Poienarii Burchi, str. G-ral Alexandru Angelescu nr. 22, codul fiscal ________, 

având calitatea de Partener 30, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

31. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA PREDEAL SĂRARI, cu 

sediul în comuna Predeal Sărari, sat Predeal nr. 68, codul fiscal ________, având calitatea de 

Partener 31, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

32. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA PROVIȚA DE JOS, cu 

sediul în comuna Provița de Jos, str. Principală nr. 168, codul fiscal ________, având calitatea de 

Partener 32, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

33. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA PROVIȚA DE SUS, cu 

sediul în comuna Provița de Sus, nr. 366, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 33, 

reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

34. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA PUCHENII MARI, cu sediul 

în comuna Puchenii Mari, nr. 257, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 34, 

reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

35. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA RÂFOV, cu sediul în comuna 

Râfov, Str. Principală nr. 55, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 35, reprezentată 

prin _______________, în calitate de primar 

36. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA SCORȚENI, cu sediul în 

comuna Scorțeni, nr. ___, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 36, reprezentată 

prin _______________, în calitate de primar 

37. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA SURANI, cu sediul în 

comuna Surani, sat Surani nr. 231, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 37, 

reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

38. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA ȘIRNA, cu sediul în comuna 

Șirna, sat Tăriceni str. Principală nr. 165A, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 

38, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 



39. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA TELEGA, cu sediul în 

comuna Telega, nr. 1437, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 39, reprezentată 

prin _______________, în calitate de primar 

40. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA TÂRGȘORU VECHI, cu 

sediul în comuna Târgșoru Vechi, sat Strejnicu str. Principală nr. 200, codul fiscal ________, 

având calitatea de Partener 40, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

41. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA TINOSU, cu sediul în 

comuna Tinosu, sat Tinosu nr. 338, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 41, 

reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

42. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA VALEA 

CĂLUGĂREASCĂ, cu sediul în comuna Valea Călugărească, sat Valea Călugărească nr. 204, 

codul fiscal ________, având calitatea de Partener 42, reprezentată prin _______________, în 

calitate de primar 

43. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – ORAȘ BREAZA, cu sediul în orașul 

Breaza str. Republicii nr. 82B, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 43, 

reprezentată prin _______________, în calitate de primar. 

44. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – ORAȘ URLAȚI, cu sediul în orașul 

Urlați str. _________, codul fiscal ________, având calitatea de Partener 44, reprezentată prin 

_______________, în calitate de primar. 

 au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui Acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie 

a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în vederea realizării 

investiției „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova” 

. 

Art. 3. Principiile de bună practică ale Acordului 

(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul 

proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord. 

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

evoluţia proiectului. 

(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze sau să faciliteze implementarea activităților proiectului 

cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte. 

(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 

incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 

conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

 

Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos: 

 

Organizația Roluri și responsabilități 



Lider - Partener 1 - 

Unitatea Administrativ 

Teritorială  JUDEŢUL 

PRAHOVA 

Derulează achiziția în vederea întocmirii documentației 

tehnico-economice pentru investiția „Extindere rețea 

de distribuție gaze naturale în unele localități din 

Județul Prahova” 

Întocmire documentație în vederea obținerii Certificatului 

de Urbanism și avizelor necesare pentru investiția  

„Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele 

localități din Județul Prahova” 

Plata avizelor și taxelor aferente 

Partener 2 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

ALBEȘTI PALEOLOGU 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către 

Liderul de parteneriat 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 3 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

ARICEȘTII RAHTIVANI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 4 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

BĂLȚEȘTI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 5 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

BĂNEȘTI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 



implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 6 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

BĂRCĂNEȘTI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 7 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

BERCENI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 8 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

BREBU 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 9 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

BUCOV 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 10 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 



CEPTURA - Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 11 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

COCORĂȘTII COLȚ 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 12 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

CORNU 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 13 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

DRAJNA 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 14 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

DRĂGĂNEȘTI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 



naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 15 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

DUMBRAVA 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 16 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

FILIPEȘTII DE PĂDURE 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 17 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

FILIPEȘTII DE TÂRG 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 18 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

FLOREȘTI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 19 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

GHERGHIȚA 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 



- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 20 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

GORNET 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 21 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

GURA VITIOAREI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 22 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

IORDĂCHEANU 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 23 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

LIPĂNEȘTI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 24 - Unitatea 
- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 



Administrativ Teritorială 

MĂNEȘTI 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 25 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

PĂCUREȚI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 26 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

PĂULEȘTI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 27 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

PLOPU 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 28 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

PODENII NOI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 



investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 29 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

POIANA CÂMPINA 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 30 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

POIENARII BURCHII 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 31 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

PREDEAL SĂRARI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 32 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

PROVIȚA DE JOS 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 33 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

PROVIȚA DE SUS 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 



aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 34 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

PUCHENII MARI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 35 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

RÂFOV 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 36 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

SCORȚENI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 37 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

SURANI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 



Partener 38 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

ȘIRNA 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 39 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

TELEGA 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 40 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

TÂRGȘORU VECHI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 41 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

TINOSU 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 42 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

VALEA 

CĂLUGĂREASCĂ 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 



implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 43 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

BREAZA 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

Partener 44 - Unitatea 

Administrativ Teritorială 

URLAȚI 

- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 

proiect 

- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider 

- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile 

necesare pentru realizarea lucrării și documentațiile 

aferente 

- Participă activ la toate activitățile proiectului care 

implică U.A.T. în vederea atingerii indicatorilor și 

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru 

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze 

naturale în unele localitați din Județul Prahova” 

 

 

Art. 5. Perioada de valabilitate a Acordului  

 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.  

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Liderului (Partener 1 - Unitatea Administrativ Teritorială  

JUDEŢUL PRAHOVA) 

A. Drepturile Liderului 

(1)    Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi 

documente legate de proiect.  

B. Obligaţiile Liderului 

(1) Lider (Partener 1 - Unitatea Administrativ Teritorială JUDEŢUL PRAHOVA) va consulta 

partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului. 

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2,3 - 44. 

Partener 2 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA ALBEȘTI PALEOLOGU  

Partener 3 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 

Partener 4 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BĂLȚEȘTI 

Partener 5 – Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BĂNEȘTI 



Partener 6 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BĂRCĂNEȘTI 

Partener 7 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BERCENI 

Partener 8 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BREBU 

Partener 9 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA BUCOV 

Partener 10 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA CEPTURA 

Partener 11 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA COCORĂȘTII COLȚ 

Partener 12 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA CORNU 

Partener 13 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA DRAJNA 

Partener 14 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA DRĂGĂNEȘTI 

Partener 15 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA DUMBRAVA 

Partener 16 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE 

Partener 17 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG 

Partener 18 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA FLOREȘTI 

Partener 19 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA GHERGHIȚA 

Partener 20 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA GORNET 

Partener 21 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA GURA VITIOAREI 

Partener 22 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA IORDĂCHEANU 

Partener 23 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA LIPĂNEȘTI 

Partener 24 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA MĂNEȘTI 

Partener 25 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA PĂCUREȚI 

Partener 26 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA PĂULEȘTI 

Partener 27 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA PLOPU 

Partener 28 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA PODENII NOI 

Partener 29 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA POIANA CÂMPINA 

Partener 30 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA POIENARII BURCHII 

Partener 31 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA PREDEAL SĂRARI 

Partener 32 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA PROVIȚA DE JOS 

Partener 33 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA PROVIȚA DE SUS 

Partener 34 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA PUCHENII MARI 

Partener 35 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA RÂFOV 

Partener 36 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA SCORȚENI 

Partener 37 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA SURANI 

Partener 38 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA ȘIRNA 

Partener 39 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA TELEGA 

Partener 40 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA TÂRGȘORU VECHI 

Partener 41 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA TINOSU 

Partener 42 - Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 

Partener 43 - Unitatea Administrativ Teritorială ORAȘUL BREAZA 

Partener 44 - Unitatea Administrativ Teritorială ORAȘUL URLAȚI 

 

A. Drepturile Partenerilor 2,3 - 44. 

(1)   Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către Lider, în privinţa propunerilor pentru modificări 

importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.). 

 

B. Obligaţiile Partenerilor 2,3 - 44. 

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

proiect, solicitate de către Lider. 



(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze Liderului orice informaţii sau documente privind 

implementarea proiectului.  

(3) Partenerii sunt obligați de a asigura accesul Liderului pe amplasamentul proiectului 

(4) Partenerii participă activ la toate activitățile proiectului care implică unitatea administrativ -

teritorială respectivă. 

Art. 8. Achiziții publice  

 

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Lider, cu respectarea legislației în vigoare. 

 

Art. 9. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure 

exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în 

infrastructură sau producție.  

(2) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din 

finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care 

au fost achiziţionate. 

(3) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 

obţinerii finanţării, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 

 

Art. 10. Confidențialitate 

 

(1) Părţile semnatare ale prezentului Acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile 

primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice 

utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze 

informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord. 

 

Art. 11. Legea aplicabilă 

 

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

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 

circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord.  

Art. 12 Dispoziţii finale 

 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le 

pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

Întocmit în  2  exemplare, în limba română, unul pentru Lider și unul pentru cererea de finanţare. 

Fiecare Partener va primi o copie conformă cu originalul a prezentului Acord. 

Semnături: 



 

Organizația 

Numele, prenumele şi 

funcţia reprezentantului 

legal al 

organizaţiei/instituției 

 

Semnătura 

 

Data şi locul semnării 

Lider - Partener 1 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială  

JUDEŢUL 

PRAHOVA 

Președinte Consiliului 

Județean Prahova 

Iulian DUMITRESCU 

 

Direcția Economică 

 

Direcția Juridic, 

Contencios și 

Administrație Publică 

 

Direcția Tehnică 

 

Direcția Proiecte cu 

finanțare Externă 

 

  

Partener 2 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

ALBEȘTI 

PALEOLOGU 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 3 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

ARICEȘTII 

RAHTIVANI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 4 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

BĂLȚEȘTI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

  



 

Partener 5 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

BĂNEȘTI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 6 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

BĂRCĂNEȘTI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 7 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

BERCENI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 8 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială BREBU 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 9 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială BUCOV 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 10 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

Primar, 

 

  



CEPTURA Secretar 

 

Contabil 

 

Partener 11 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

COCORĂȘTII 

COLȚ 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 12 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială CORNU 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 13 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

DRAJNA 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 14 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

DRĂGĂNEȘTI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 15 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

DUMBRAVA 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  



Partener 16 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

FILIPEȘTII DE 

PĂDURE 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 17 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

FILIPEȘTII DE 

TÂRG 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 18 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

FLOREȘTI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 19 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

GHERGHIȚA 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 20 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

GORNET 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 21 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială GURA 

VITIOAREI 

Primar, 

 

Secretar 

  



 

Contabil 

 

Partener 22 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

IORDĂCHEANU 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 23 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

LIPĂNEȘTI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 24 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

MĂNEȘTI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 25 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

PĂCUREȚI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 26 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

PĂULEȘTI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  



Partener 27 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială PLOPU 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 28 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

PODENII NOI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 29 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

POIANA 

CÂMPINA 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 30 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

POIENARII 

BURCHII 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 31 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

PREDEAL 

SĂRARI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 32 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

PROVIȚA DE JOS 

Primar, 

 

Secretar 

  



 

Contabil 

 

Partener 33 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

PROVIȚA DE SUS 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 34 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

PUCHENII MARI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 35 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială RÂFOV 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 36 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

SCORȚENI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 37 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială SURANI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  



Partener 38 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială ȘIRNA 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 39 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

TELEGA 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 40 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

TÂRGȘORU 

VECHI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 41 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială TINOSU 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 42 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială VALEA 

CĂLUGĂREASCĂ 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

Partener 43 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

BREAZA 

Primar, 

 

Secretar 

  



 

Contabil 

 

Partener 44 - 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

URLAȚI 

Primar, 

 

Secretar 

 

Contabil 

 

  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Niculina Badea 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Contrasemnează: 

                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                  Nicoleta Savu 

  
 


