
R O MÂN I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă RÂRE 
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 

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 îmbunătă,tirii sănătă,tii 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/CI/Il, Componenta C l - Managementul 
apei, Investiţia 1 - 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. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Bratu Vasile Contrasemnează pentru legalitate, 

În temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 
0. U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 

SECRET AR GENERAL, 
Anca Dănilă 

Gorgota, 01.11.2022 
Nr.41 

Nr. consilieri in functie* 
Nr. consilieri prezenti 
Nr. voturi pentru Red./Dact. A.D.j4ex 
Nr. voturi contra 
Nr. abtineri 
*inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARJI CONSILIULUI LOCAL NR. 41/01.11.2022 

Nr. Semnatura persoanei 

crt 
Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN responsabile sa efectueze 

procedura 

o 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii') s-a facut cu majoritate o simpla o absoluta o calificata' 

2 Comunicarea catre primar') 10.11.2022 

3 Comunicarea catre prefectul judetului') 10.11.2022 

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) 10.11.2022 

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) . 

6 Hotararea devine obligatorie•) sau produce efecte juridice'), dupa caz 10.11.2022 

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): .,ln exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul 
bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art 5 lit dd), de doua treimi din numarul 
consilierilor locali in functie." 
') Art 197 alin. (2): .. Hotararile consiliului local se comunica primarului." 
') Art 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 
zile Jucratoare de la data adoptarii ... 
4) Art 197 alin. (4): .,Hotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.# 
5) Art 199 alin. (1): .,Comunicarea hota rarilor ... cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 
zile de la data comunicarii oficiale catre prefect" 
•) Art 198 alin. (1): .,Hotararile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica." 
') Art 199 alin. (2): .. Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se 
adreseaza." 



ANgXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 

U.A.'t. Judeţul Prahova U.A.T Comuna GORGOTA 
Nr. Nr. 

.Acord de Parteneriat 

în vederea realizării, reabilitării, extinderii şi modernizării unor obiective de investiţii în 
sistemul de alimentn1·e cu ntlă şi canalizare destinate îmbunătăţirii sănătăţii publice şi 

mediului îu confol'mitntc cu Îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea apelor uzate şi 
accesul populaţiei la apă potabilă în Comuna GORGOTA, Judeţul Prahova 

Art. 1. Plh·ţile 

l. UNITATEA ADMINISTRA TIV TERITORIALĂ - JUDEŢUL l'RAHOVA, 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 ADMlNISTRA'fJV TERITORIALĂ- Comuna GORGOTA, cu 
sediul în comuna GORGOTA; str. Principtllă ur. 70 , codul fiscal 28'45354, 
reprezenta.tă prin primar Ionuţ Nicqlao DUMITRU în qalitate de reprezentant legal al 
U.A.T- Comuna GOROOTA, denumit în continuare Partener 2 
au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul Parteneriatului 
( l) Obiectul acestui Acord de Parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile 
pfu1ilor, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aterente 
realizării, reabilitării, extinderii şi modernizării unor obiective de investi�ii 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 în comuna GOR.GOTA, Judeţul Prahova. Aceste obiective 
de investiţii urmăresc extinderea şi modernizarea infrastl'ucturii de apă şi apă uzată 
di.îl Comuna GORGOTA, Judeţul Prahova. 
(2) Acordul de Parteneriat este încheiat în baza prevederilor legale aflate în vigoare 
la data semnării acestuia de către părţile implicate. 

Art. 3. Principiile de bună 1n·acticii ale acordului de parteneriat 
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea obiectului Parteneriatului şi să 
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îşi asume rolul lor în cadruJ Parteneriatului , aşa cum acesta este definit în cadrul 
prez.entului Aoord . 

(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se infornte+.te asupra tuturor 
aspectelor privind evoluţia Pmteneriatului 

(3) Părţile parteneriatului trebuie să implementeze sau să facil i teze implementarea 
activităfifor cu respectarea dispoziţiilor legale !?Î a celor mai înalte standarde 
profesionale ş i  de etică. 

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

Art. 4. Roluri. şi responsabilităţi în rcaJ.izarea obiecti.vclor de investiţii 
Rolurile şi responsabilit!file sunt descrise mai jos: 

Partener Roluri şi responsabilităţi 

_ Identificare obiectivelor de investiţii Lider de Parteneriat 
Partener 1 - Unitatea 
Administrativ Teritorială 
.JUDEŢUL PRAHOVA 

-identificarea: obiectivelor de investiţii necesare realizării, 
reabilitării, extinderii şi modernizării sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare destinat îmbunătăţirii sănătăµi publice şi 
mediului în conformitate cu îndeplinirea oblig.afiilor privind 
gestionarea apelor u1.ate şi accesul populaţiei la apă potabilă 
în comuna GORGOTA, Judeţul Prahova. 

Elaborare documentaţie tehnico-economică conform 
ccrintclor legale în vigoiu-c 
-achiziţie servicii de elaborare a documentaţiei tehnico
economice în conformitate cu prevederile HO 907/2016  (în 
situat-ia în care aceasta nu este deţinută/adoptată şi revizuită 
conform cerinţelor actuale de către Partener 2, la data 
adoptării prezentei hotărâri). 

Identificare Sursă de finanţare J>entru realizarea 
obiecti,1elor de inve.stifii În sistcmuJ de aliment·are cu apă 
şj canulizure destinate îmbunătăţirii sănătăţii publice şi 
mediului În comuna GORGOTA, .Judeţul Prahova 
-fonduri locale; 
-fonduri naţionale; 
-fonduri europene nerambursabile; 
-alte fonduri legal constituite. 

Pregătirea dosa1·ului cererii de finanfare 
- Pregătirea dosarului cererii de finan(are 
- Depunerea dosarului cererii de finanţare 

Activităţi ce se voi· desfllşura dupl depunerea cererii 
de finanţare Managementul Proiectului 
- Activitatea de coordonare a derulării oroiectului 
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- Activitatea de monitorizare 
- Activitatea de raportare 

Executia lucrărilor de realizare a obiectivelor de inYestiţil 
-elaborare documentatie necesară demarării procedurilor de 
acbizi�e publicii pentru realizarea obiectivelor de investiţii; 
- derulare proceduri de achiziţie; 
-încheiere acorduri contractuale pentru realizarea obiectivelor 
de investiţii; 

.__ ----------1-----------------------
- Punerea la disp02ifia liderului de parteneriatului a bunurilor Partener 2 - Unitatea 

Administrativ TeritorinUi 
Comuna GORUOTA 

imobile necesare pentru realizarea obiectivelor de investiţii; 
- Pune la dispoziţia liderului de parten.eriat a documentaţiei 
tehnico-economice elaborată în conformitate cu prevederile 
HO 907/20 1 6  ,(în situaţia în care sunt deţinute/adoptate/ 
revizuite de către Partener 2, la data adoptării prezentei 
hotărâri). 
- Fumizează informaţii şi documente necesare pentru 
reali7,area obiectivelor de investiţii; 
- Aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimath1 
- Participă Ja întâlnirile de lucru organizate de către 
liderul de parteneriat; 
- Participă activ la toate activităţile proiectului care implică 
U.A. T. î.i1 vederea atingerii indicatorilor şirozultatelor propuse 
prin cererea de Finanţare; 
� Oferă liderului de pai1eneriat informaţii corecte şi complete 
privh1d progresul activită.ţilor din cadrul U.A.T. în vederea 
evaluării activităţilor din proiect şi a raportării către 
finanţator, 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 prniectului; 
-Se angajează să efectueze recepţia la terminarea lucrărilm 
împreună cu liderul de parteneriat şi la predarea/concesionarei 
către ooeratorul retrional, dacă este cfţztd. 

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

Acord de către ambele părţi şi încetează la data la care obiectivele de investiţii sw1t realizate 
şi recepţionate sau după caz predate operatorului regional al acestui serviciu de utilitate 
publică. 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de r,arteneriat (Partener 1 - Unitatea 
Administrativ Teritorială JUDEŢUL PRAHOVA) 

A. Drepturile lidc.rului de parteneriat 
(1) Liderul de proiect arc dreptul să solicite celorlalti parteneri  furnizarea oricăror informaţii 
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şi documente legate de realizarea obiectivelor de investi�ii , în scopul elaborării tuturor 
documentaţiilor necesare cu respeclarea prevederilor legale aflate în vigoare„ 

B. Obligafiile liderului de J)artcneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener I - Unitatea Administrativ TedtmiaJă JUDEŢUL 
PRAHOVA) va identifica obiectivele de investiţii necesare realizării, reabilitării, 
extinderii şi modernizării sistemului de alimentare cu apă şi cauali�re destinat 
îmbunătăJirii sănătăţii publice şi mediuJui m conformitate cu îndeplinirea obligaţiilor 
privind gestionarea apelor uz.ate şi accesul populaJiei la apă potabilă în comuna 
GORGOTA, Judeţul 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 pentm 
realizarea obiectivelor de investiţii . 

(3) Liderul de pru1eneriat (Partener I - Unitatea Administrativ Teritorial� 
JUDEŢUL PRAHOVA) va consult.a Partenerul 2 cu regularitate, îi va informa 
despre progresul în implementarea proiectului şi va fumi7.a copii ale 
d.ocumenta\iîlor elaborate. 

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

A. Drepturile 
( 1 ) Partener 2 are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în pdvinfa 

propunerilor pentru toate modificările survenite în realizarea obiectivelor de investiţii 
necesare realizării, reabilitării, extinderii şi modernizării sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare destilll'lt îmbunătăţirii sănătăţi i  publice şi mediului în conformitate cu 
îndeplinirea obligatiilor privind gestionarea apelor uzate şi accesul populaţiei la apă 
potabilă în comuna GORGOT A, Judeţul Prahova. 

B. Obligaţiile. 

( l )  Partenerul 2 este obligat să fumizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de realizarea obiectivelor de investiţii , solicitate de către Liderul de parteneriat 
sau de orice altă institutie abilitată în acest sens. 

(2) Partenerul 2 este obligat să furnizeze liderului de parteneriat oric-e infonnaţii sau 
documente privind implementarea proiectului. 

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

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

administrativ -teritorială. 

Art. 8. Proprietatea 

( 1 )  Părlile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru 
care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel putin 5 ani după finalizare / dare în 
exploatare şi să asigure exploatarea şi întrefineren în această pel'ioadă - în cazul unei 
operaţiuni constând în investiţjj în infrastrnctură sau producţie sau după caz 
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transmiterea acestor responsabilitc1iţii operatorului regional în condiţiile {)revăzute de 
legislaţia în vigoare. 

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

(3) Părţile au obligatia să nu înstrăineze, închirieze, gaje-.te bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanJării, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, 
conform paragrafldui ( I ). 

Art. 9. Confidenţialitate 

( l )  Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de 
ncord să prevină orice utili1.are sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. 
Părţile înfelegsă tllifo,,eze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini 
obligaJiile din pre�nlul Acord de Pat1eneriat . 

Art. 1 0. Legea npticabilă 

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

(2) Pe durata prezentului Acord de Parteneriat, părţile vor avea dreptul sa 
convină în scl'is asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, 
oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstante 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 .  Forţă majoră 

( 1 ) Prin forţă majoră. se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil 
şi inevitabil intervenit după data semnării Acordului de Parteneriat, care unp.iedică 
executare în tot sau în parte n parteneriatului şi care exonerează de răspundere partea 
care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forţă mirjoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale 
(cutremure, inundaţii. alunecări de teren), război, revoluţie, embargo, pandemie. 

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de 
forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenta situaţiei 
de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea 
competentă, în termen de cel mult 1 5  zile de la 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 dispoziţie în vederea limitării 
consecinJelor acţiunii de fot1ă majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la 11otificarea începerii şi 
încetării cazuh1i de forţă majoră, în condiţiile şi tennenele prevăzute, va suporta 
toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare. 
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(6) Executarea Acordului de Parteneriat va fi suspendată de la data aparitiei cazulu.i de 
forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin 
părţilor. 

(7) În cazul în care forţa majora şi/sau efectele acesleia obligă la suspendarea executării 
prezentului Acord de Parteneriat pe o perioadă mai mare de 3 luni, păJ1ile se vor 
întâlni într-un termen de cel mult 1 0  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 

( 1 ) Părţile vor depune toate eforturile pentm a rezolva pc cale amiabilă, prin tratative 
directe şi negociere amtabilă, orice neînţelegere sau dispute/divergente care se 
poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Acordului. 

(2) Dacă disputa nu a fost asttel 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 privinţa poziţiei lor asupra aspectului în dispută precum şi cu privire la 
soluţia pe care o întrevăd pentru 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 Ja cw10ştinţă a notificării Ia 
solicitare, oricare din Părţi are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată 
competente. 

Art. 13. Dispoziţii finare 

( 1)  Comunicarea între părţi se va realiza prin scrisoare oficială şi/sau poştă electronica. 
Adresele de e"mail care vor fi utilizate în ace.ţt scop vor fi comunicate în scris 
ulterior, prin adresă oficială. 

(2) Orice modificare a prezentului Acord de parteneriat va fi valabilă numai atunci cand 
este convenită de către toate părţile, consemnată în scris, prin act adifional la 
prezentul Acord. 

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, unul pentru Lidem! de Parteneriat , unul pentru 
Partener 2 şi unul pentru cererea de finanţare. 

Semnături: 
Partener 1 -Lidcr Parteneriat 
UAT JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA 
PREŞEDINTE 
dl. Iulian DUMITRBSCU 

Partcner 2 
UAT COMUNA OOROOTA 
CONSILIUL LOCAL GOROOT A 
PRIMAR 
dl. lonut Nicolae DUMITRU 
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DIRECŢIA JURJDlC CONTENCIOS ŞI 
ADMINISTRAŢIE PUHLICĂ 
Director Executiv 
Alina Georgiana TINCĂ 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Director Executiv 
Maria DOVÎNCĂ 

DIRECTIA PROIF.CTF. CU 

FlN/\N"f ARR EXTERNĂ 
p. Director Executiv 

DIRECŢIA TEHNICĂ 
Director Executiv 
Daniel MINCUT ,F.SCU 

DIRECŢIA PATRIMONIU 
Director Executiv 
Mihaela Irina lAMANOl 

Aviz legalitate 
Consilier juridic 
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