
HoTAnAREA NR.2t

privind asocierea oraqului Sinaia cu
Asociafia Code for Romania in vederea proiectirii si implementirii

de solufii digitale open-source pentru administra{ia localS

Av6nd in vedere Referatul de aprobare iniliat de Primarul oragului Sinaia, ?nregistrat sub
nr.8073116.03.2021;

lindnd cont de Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice, inregistrat sub nr.
8096/16.03.2021 privind asocierea oragului Sinaia cu Asociajia Code for Romania in vederea
proiect[rii ;i implementdrii de solu!ii digitale open-source pentru administralia locald;

Ydzdnd avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

In temeiul art.lZ9, alin (2),lit.d) 9i Iit.e), alin. (7) lit. a), lit.d) Ei lit. e) 9i alin.(9), lit.a), coroborar cu art.
139 alin.(3), lit.0 $i art. 196 alin.(l), lit.a) din OUG 5712019 privind CodulAdministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HorAnAgrE:

Art.1. - Aprobd asocierea oragului Sinaia cu Asocialia code for Romania.

Art.2. - Aprobd Acordul de Parteneriat, conform Anexei l, parte integrantd din prezenta hotar6re.

Art.3. - Se imputernicegte Primarul oragului Sinaia sd semneze Acordul de Parteneriat.

Att. . - Prevederile prezentei hotdrdri vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Politici Publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora;ului Sinaia.

Sinaia, 3l martie 2021

PRE$EDINTE

cx. Prcl'cctului .lud. l)r'ahova
cx. Primarului oraqului Sinaia
ex. Serviciului Politici l,rrhlice
ex. Asocirrlia ('odc lirl Itorrrirnia
ex. se vi] alisa pe site-ul ploplir.r
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ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILruL LOCAL SINAIA

CONTRASRMNEAZA,
SECR ENERAL
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ANEXA 1 la HCL. nr.21131.03.2021

ACORD DE PARTENERIAT

Nr. .. .........1

PREAMBUL:

Dorind sd oferim un model de digitalizare la nivelul administraliei publice locale,

inleleg6nd cd pentru a beneficia de avantajele digitalizdrii, trebuie sd credm mecanismele gi contextele
favorabile unuiproces robust;i solid de proiectare, implementare gi administrare de solulii eficiente,

aduc6nd cetdleanul in centrul procesului de digitalizare, cu obiectivul de a imbun[t[!i calitatea vielii
acestuia, accesul la serviciile publice, dar gi crescAnd capacitatea gi eficienfa instituliilor publice care il
deservesc,

1. P[rfile:

1.1. U.A.T. ORA$ SINAIA, persoana juridicd de drept public cu sediul in Sinaia, Bd. Carol I nr.47,
inregistratd la Ministerul Finanlelor cu codul fiscal nr. 2844103, avdnd cont deschis la Trezoreria Busteni,
reprezentatd legal prin Dl. Vlad Oprea - Primar,

9i

1.2. Asociatia Code for Romania - Codeazl pentru Rom6nia, denumitd in continuare C4, cu sediul in
Bucuregti, Piala Alba Iulia nr. 7, bloc 16, scara A, etaj l,apartament 6, sector 3, CUI 3631116J, e-mail
bogdan.ivanel@code4,ro, reprezentatd legal prin domnul Bogdan IVANEL, in calitate de presedinte

Consiliu Director,

au hotdrdt incheierea prezentului Acord de Parteneriat ( "Acord ")

2. Obiectul acordului
2.1. Obiectul prezentului Acord este stabilirea termenilor de colaborare intre Pdr{i in scopul:

o Oferirii de cotrsultanld pe tema digitalizdrii sustenabile pentru Oragul Sinaia
o Dezvoltarea de politici publice Ei strategii pe tema digitalizarii la nivel local
o Proiectarea de solulii digitale open-source pentru administralia localS
o Dezvoltarea Ei implementarea la nivel local a unor solulii digitale open-source

2.2. Prezentul Acord de parteneriat este un acord cadru. Pentru fiecare proiect individual carc vizeazd, una
sau mai multe dintre ariile descrise la punctul 2.1, Pdr\ile vor semna o Anex[ care va deveni parte
irrtegranti dirr prezentul Acord.

2.3. Acordul exclude orice angajament de ordin financiar din partea pdrlilor.



3. Durata acordului

3.1. Prezentul Acord este valabil pe o perioadd de 4 ani de la data semn[rii lui, cu posibilitatea de
prelungire cu acordul scris al Pdrlilor.

4. Consiliul de Implementare a Acordului

4.1. Pdrlile hotdrdsc crearea unui Consiliu de Irnplementare a Acordului, denumit in continuare Consiliul
constituit din doi reprezentanli ai U.A.T. ORA$ SINAIA din cadrul Primdriei oraEului Sinaia qi doi
reprezentan\i ai C4.

4.2. Consilizl se int6lneEte in qedinle lunare.
4.3. Cvorumul de desfrgurare a gedinlelor lunare este de cel pulin 1 reprezentant din partea fiecSrei Pdr{i.
4.4. Hotdritrile Consiliului se iau prin consensul membrilor prezenli.
4.5. Consiliul poate invita la Eedinlele lunare, dupdcaz, experli sau membri ai echipelor de proiect.
4.6, Consiliul are urmdtoarele atribulii

o seteazd prioritalile de acjiune din cadrul Acordului
o hotarfute inifierea de proiectele irr cadrul Acordului
o urmdre$te desfEgurarea Acordului gi a proiectelor dirr cadrul s6u

4.7 . Consiliul va face public un raport anual de activitate.

5. Rolul ;i activit[(ile pir{ilor
A) C4:

a) va delega 2 niembri in Consiliu,.

b) va asigura managementul dezvoltdrii proiectelor din cadrul Acordului, respectiv desfEgurarea
optim[ a activitdlilor ce lin de implernentarea acestora conform Anexelor la prezentul Acord ;i
capacitSlilor tehnice gi umane aflate la dispozilia C4;

c) va atrage specialigti gi voluntari pentru dezvoltarea proiectelor din cadrul Acordului gi va asigura
coordonarea si supervi zarea acestora;

d) va dezvolta produse digitale in format open-source pe care le va pune la dispozilie, cu titlu gratuit,
OraEului Sinaia;

e) va menliona contribu{ia Orasului Sinaia larealizarea proiectelor dezvoltate in cadrul Acordului cu
ocazia activitdlilor de comunicare publicd prin expresia "Proiect desldgurat in parteneriat cu
u.A.T. ORA$ SINAIA".

B) U.A.T. ORA$ STNATA:

a) va delega 2 membri in Consiliu;
b) va facilita, pe cAt posibil, colaborarea C4 cu alte institulii publice locale, in cazul in care aceasta

este necesarS deslEgurdrii optime a proiectului;
c) va invita membrii C4 la ac\iunile publice care vizeazS domeniile din partene riat, dupd caz;



d) va utiliza produsele digitale dezvoltate in cadrul acestui Acord, cu actualizdrile care se vor impune

Ei va asigura intre{inerea acestora;

e) va menliona contribulia C4 la realizarea proiectelor din cadrul prezentului Acord, cu ocazia
activitdtilor de comunicare public6, prin expresia "Proiect desllEurat cu sprijinul Code for
Romania".

6. Alte clauze

6.1. Parfile se angajeazd sd respecte confidenlialitatea documentelor;i informaliilor la care au acces si
care nu au ca destinalie clard publicarea, precum accesul la loca{ii, documenta{ii, proceduri gi alte
informali i nedestinate publ icit[1i i ;

7. Comuniclri

7.1. Orice notificare, cerere sau alt instrument scris solicitat sau permis a fl dat in temeiul prezentului
Acord se va face in scris gi va fi transrnis celeilalte ParJi prin Po;td sau e-rnai[ (cu confirmare de primire)
la adresele poqtale sau de e-rnail ale Pdrfilor.

8. Modificarea Acordului

8.1. Prezentul Acord poate fi modificat prin act adilional, de comun acord, la iniliativa scrisd a oricdrei
pdr{i, urmAnd sd producd efecte de la data sernndrii de citre reprezentanlii Pdrfilor.

f. incetarea Acordului

9.1. Prezentul Acord inceteazd:

a)

b)

c)

d)

prin expirarea termenului prevdzut la pct. 3;

?nainte de ajungerea la termen, prin acordul pdrfilor;

prin i mpos ib i I itatea realizdrii obiectu I u i s6u ;

prin reziliere, in cazul neexecutirii sau executdrii necorespunzdtoare de cdtre Llna dintre parti a

obligaliilor prevdzute in prezentul acord;

10. Dispozifii finalel0.l. Orice diferend privind prezentul Acord, inclusiv referitor la interpretarea,
executarea sau incetarea lui se va soluliona de c6tre Pdrli pe cale amiabil[.

Prezentul Acord a fbst incheiat astlzi,

de original, Ei intrd
dou[ exemplare, cAte unul

vigoare de Ia data senrndrii

ln

lnpentru fiecare parte semnatarS, ambele avdnd valoare
de catre Pdr[i.
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