
HoTARAREA NR.242

priyind incheierea unui Acord de Pa eneriat intre UAT judetul Prahova ti UAT ora$ul Sinaia
in yederea realizirii, reabilitlrii, extinderii qi modernizirii unor obiective de investitii in

sistemul de alimentare cu api 5i canalizare destinate imbunltntirii sinititii publice $i mediului
in conformitate cu indeplinirea obligatiilor privind gestionarea apelor uzate

$i accesul populafiei la api potabild

Avand in vedere Referatul de aprobare nr 2552104.11.20222 intocmit de primarul oraSului Sinaia,
privind incheierea unui Acord de Parteneriat intre UATjudelul Prahova qi UAT ora$ul Sinaia in vederea
realizArii, reabilitdrii, extinderii qi modemizdrii unor obiective de investitii in sistemul de alimentare cu
apa $i canalizare destinate imbunitilirii sdnAtelii publice qi mediului in conformitate cu indeplinirea
obligaliilor privind gestionarea apelor uzate qi accesul populaliei la apd potabilA,
precum li Rapofiul de specialitate nr. 25 54104.1 1.2022, intocmit de Biroul Investitii !i Achizilii publice
privind incheierea unui Acord de Parteneriat intre UATjudelul Prahova qi UAT oralul Sinaia in vederea
realizArii, reabilit5rii, extinderii qi modernizirii unor obiective de investitii in sistemul de alimentare cu
apd $i canalizarc destinate imbunetelirii sAnAtafii publice gi mediului in conformitate cu indeplinirea
obligaliilor pdvind gestionarea apelor uzate qi accesul populaliei la api potabile,
Jindnd cont de prevederile:

- Ghidului specific privind regulile qi condiliile aplicabile finan[arii din fondurile europene pNRR

in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/11, Componenta Cl- Managementul apei, Investilia 1 -
Extilderea sistemelor de ape !i canalizare in aglomeriri mai mari de 2000 de locuitori echivalen(i,
prioritizate prin Planul accelerat de confomare cu directivele europene,

- art. 35 alin. (l) din Legea nr. 27312006 privincl finanlele publice locale, cu modificirile qi

completArile ultedoare;

in temeiul prevederilor arr. 173 alin.(l) lit. b) gialin. (7) lit. c), arr.182 alin. (1) qi alin.(2), coroboarat cu
art.l39 alin.(3), lit.g) ii art.196 alin. (1) lir. a) din O.U.G. \t.57/2019 pdvind Codul Adminisrariv, cr.r

modifi cirile $i completdrile ulte.ioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HOTARiSTEi

Art, 1, - Se aprobd incheierea unui Acord de Parteneriat intre UAT judelul prahova ti UAT ora$ul
Sinaia in vederea realizdrii, reabilitarii, extinderii gi modemizirii unor obiective de investigii in sistemul
de alimentare cu apA;i canalizare destinate imbun[tifirii sendtdtii publice qi mediului in conformitate
cu indeplinirea obligaliilor privind gestionarea apelor uzate li accesul populafiei laapepotabili, confom
anexei la prezenta hotdrare.

CONSILruL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA



Art. 2. - Se imputemiceqte Primarul / Viceprimarul ora5ului Sinaia sd semneze Acordul de parteneriat

prevdzut la Art. 1 din prezenta hotdr6re! precum $i orice document necesar realizirii acordului.

Art.3. - Prevederile prezentei hotdrari vor fi aduse la indeplinire de cdtre Serviciile de specialitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraqului Sinaia.

Art.4. - Prezenta hotdrare va fi comunicatd: Prefectului Jud. Prahova, Primarului oraqului Sinaia,
Consiliului Judetean Piahova, Biroului Investilii qi Achizitii Publice, Serviciului Buget, Serviciului
Urbanism $i Cadastu, Serviciului Politici Publice gi se va afiqa pe site-ul propriu.

Sinaia. 04.11.2022

PRESED CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL

IIA RADULESCU



ANIXA LA IIOTARAR!lA NR. 211l0:{.11.2022

U.A.T..Iudctul Prahova
NI,

U.A.T Ora$ul Sinaia

Acord d€ Parteneriat

in vederea realizirii , reabilitirii, extinderii qi modernizirii unor obiective de investi(ii in
sistemul de alimentare cu aptr $i canalizare destinate imbuntrtitirii siniti{ii publice li

mediului in conformitate cu indeplinirea obligafiilor privind gestionarea apelor uzate li
accesul populaliei la apI potabild in Ora$ul Sinaia, Jude{ul Prahova

Art. 1. Plrtile
1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORJALA - JUDETUL PRAHoVA, cu sediul in
municipiul Ploie$ti, Bd. Republicii, nr. 2-4, judetul Prahova, codul fiscal 2842889, reprezentata
prin domnul Iulian DUMITRESCU in calitate de reprezentant legal , avind calitatea de Lider al

Parteneriatului denumit in continuare, Partener lJider,

2. UNITATEA ADMINISTRATMERITORIALA- Ora$ul Sinaia, cu sediul in oragut

Sinaia, str. Carol I nr. 47 , codul fiscal 2844103, reprezentati prin primar Vlad OPREA in
calitate de reprezentant legal al U.A.T- Ora$ul Sinaia , denumit in continuare Partener 2,

au convenit urmatoarele:

Art. 2, Obiectul Parteneriatului
(1) Obiectul acestui Acord de Parteneriat este de a stabili drepturile $i obligariile pdrtilor, precum

$i responsabilithlile ce le revin in implementarea activitelilor aferente realizerii, reabilidrii,
extinderii qi modernizdrii unor obiective de investitii in sistemul de alimentare cu api qi

canalizare destinate imbunedlirii sinitafii publice gi mediului in conformitate cu indeplinirea
obligatiilor privind gestionarea apelor uzate gi accesul populafiei la api potabile in ora$ul Sinaia,
Judelul Prahova. Aceste obiective de investilii urmeresc extinderea gi modernizarea
infrastructurii de apd fi ape uzati din Ora$ul Sinaia, Judetul Prahova.

(2) Acordul de Padeneriat este incheiat in baza prevederilor legale aflate in vigoare la data
semndrii acestuia de cdtre pe4ile implicate.

Art.3. Principiile de bunl practici ale acordului de parteneriat
(1) Toli partenerii trebuie sa contribuie la realizarea obiectului Parteneriatului ti sd igi asume

rolul lor in cadrul Parteneriatului , aia cum acesta este definit in cadrul prezentului Acord .

(2) Parfile trebuie sd se consulte in mod regulat li sd se informeze asupra tuturor aspectelor
privind evolulia Acordului
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(3) Pi4ile Pafteneriatului trebuie sd implementeze sau sd faciliteze implementarea activitatilor cu
respectarea dispoziliilor legale $i a celor mai inalte standarde profesionale $i de etica.

(4) Partenerii sunt obligali sa respecte regulile privitoare la conflictul de interese $i regimul
incompatibilitelilor, iar, in cazul aparifiei unui asemenea conflict, sd dispund luarea mesurilor ce
conduc la e\ itarea. respecliv stingerea lui.

Art. 4. Roluri gi rcsponsabilititiin rcalizarea obiectiyclor de i vestitii
Rolurile li responsabilitdlile
sunt descrise maijos:
Partenerul

Roluri {i responsabilititi

Lider de Partcneriat -
Partener I - Unitatea

Administrativ Tcritoriall
JUDETUL PRAHOVA

Identilicare obiectivelorde investi{ii
-identificarea obiectivelor de investifii necesare realizdrii,
reabilidrii, extinderii qi modernizdrii sistemului de

alimentare cu ape ;i canalizare destinat imbunetefirii
sdndtdfii publice qi mediului in conformitate cu indeplinirea
obligaliilor privind gestionarea apelor uzate $i accesul
populafiei la apd potabile in oratul Sinaia, Jude(ul Prahova.
Elaborare documentatie tehnico-economici conform
cerintelor legale in vigoare
-achizitie servicii de elaborare a documentaliei tehnico-
economice in conformitate cu prevederile HC 907/2016 (in
situatia in care aceasta nu este definutd./adoptatd $i revizuitd
conform cerinfelor actuale de cdtre Partenerul 2, la data
adoptirii prezentei hoterari),

Identificare Surstr de finantare pentru realizarea
obiectivelor de investitii in sistemul de alimentare cu api
ti canalizare destinate imbunltelirii sinititii publice $i
mediului in oralul Sinaia , Judetul Prahova
-fonduri locale;

-fonduri na[ionale;

-fonduri europene nerambursabile;

-alte fonduri legal constituite.

Pregitirea dosarului cererii de Iinantare
- Preg5tirea dosarului cererii de finanlare
- Depunerea dosarului cererii de finanlare

Activititi ce se vor desfii$ura dupii depunerea cererii
de [inanlare Managementul Proiectului
- Activitatea de coordonare a derulerii proiectului
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ParteDcr 2 - llniaatei
Administrativ Teritoriall

Oraful Sinaia

- Punerea la dispozilia liderului de parteneriat a bunurilor
imobile necesare pentru realizarea obiectivelor de investifii;
- -Pune la dispozilia Liderului Parteneriatului documentafia

tehnico-economice elaboratd in conformitate cu prevederile

HG 90'112016, (in situatia in care sunt delinute/adoptate/
revizuite de cdtre Partenerul 2, la data adopterii prezentei

hotarari).

- Futnizeazi informalii 9i documente necesare pentru

realizarea obiectivelor de investilii;

- Aprobarea cererii de finantrare qi a devizului general

estimativ

- Participi la int6lnirile de lucru organizate de cetre

liderul Parteneriatului;

- Participi activ la toate activit6lile proiectului care implicd
U.A.T. in vederea atingerii indicatorilor ti rezultatelor
propuse prin cererea de Finanrare;

- Oferi liderului de parteneriat informalii corecte $i complete
privind progresul activitatilor din cadrul U.A.T. in vederea

evaludrii activitdfilor din proiect ;i a raportarii cdtre
finanlator, acolo unde este cazul;
- Nume$te un reprezentant din cadrul U.A.T. in Unitatea de

implementare a proiectului care sA asigure la nivel local
implementarea proiectului;

-Se angajeazd sd efectueze receptia la terminarea lucrdrilor
impreund cu liderul Parteneriatului qi la
predarea/concesionarea citre operatorul regional, dacd este

cMul.

Art. 5. Perioada de valabilitate a Acordului de Parteneriat
Perioada de valabilitate a Acordului de Parteneriat incepe la data semnerii prezentului Acord
cltre ambele pA4i qi inceteazA la data la carc obiectivele de investilii sunt realizate
receptionate sau dupd caz predate operatorului regional al acestui serviciu de utilitate publicd.

Art. 6. Drepturile $i obligatiile liderului de Pa eneriat (Partener 1- Unitatea
Administrativ Teritorialn JUDEJUL PRAHOVA)
A. Drepturile liderului Parteneriatului
(l) Liderul de proiect are dreptul sA solicite celorlalli pa(eneri furnizarea oriceror informafii li
documente legate de realizarea obiectivelor de investifii , in scopul elabordrii tuturor
documentatiilor necesare cu respectarea prevederilor legale aflate in vigoare..

de

;i
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B. Obliga{iile liderului de Parteneriat
(l) Liderul Parteneriatului (Partener I - Unitatea Administrativ Teritoriald JUDETUL
PRAHOVA) va identifica obiectivele de investilii necesare realizerii, reabilitdrii, extinderii gi

modemizerii sistemului de alimentare cu apd Si canalizare destinat imbundtitirii sAnetdlii publice
gi mediului in conformitate cu indeplinirea obligaliilor privind gestionarea apelor uzate $i accesul
populaliei la ap5 potabilA in ora$ul Sinaia, Judetul Prahova impreunA cu Padenerul 2.

(2) Liderul Pafieneriatului va asigura resursele financiarc necesare etapelor premergdtoare

depunerii dosarului Cererii de Finanlare si dupd caz a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea
obiectivelor de investitii .

(3) Liderul Parteneriatului (Partener 1 - Unitatea Administrativ Teritoriale JUDETUL
PRAHOVA) va consulta Partenerul 2 cu regularitate, ii va informa despre progresul in
implementarea proiectului ;i va furniza copii ale documentaliilor elaborate.

Art. 7. Drepturile Qi obligatiile U.A.T Oraiul Sinaia - denumite in continuare Partener 2
A, Drepturile
(1) Partenerul 2 are dreptul sd fie consultat, de citre liderul Parteneriatului,'in privinla
propunerilor pentru toate modificlrile survenite in realizarea obiectivelor de investi!ii necesare

realizdrii, reabilitdrii, extinderii ;i modernizdrii sistemului de alimentare cu api gi canalizare
destinat imbunetalirii seneti!ii publice qi mediului in conformitate cu indeplinirea obligafiilor
privind gestionarea apelor uzate $i accesul populaliei la apA potabili in ora$ul Sinaia, Judelul
Prahova.

B. Obligaliile.
(l) Partenerul 2 este obligat sd furnizeze orice informalii de naturd tehnici sau financiard legate
de realizarea obiectivelor de investilii , solicitate de citre Liderul Parteneriatului sau de orice altA
institutie abilitatd in acest sens.

(2) Partenerul 2 este obligat si furnizeze liderului Parteneriatului orice informalii sau documente
privind implementarea proiectului.
(3) Partenerul 2 este obligat sA asigure accesul liderului pe amplasamentul proiectului.
(4) Partenerul 2 este obligat se puni la dispozilia Liderului Pa(eneriatului amplasamentul
proiectului liber de sarcini.
(5) Partenerul 2 participe activ la toate activitalile proiectului care implicd unitatea administrativ

- teritoriali.

Art 8. Proprietatea
(l) Pd4ile au obligalia se menlini proprietatea proiectului li natura activitdfii pentru care s-a

acordat finan1are, pe o perioadd de cel pulin 5 ani dupd lfializarc I dare in exploatare Si se

asigure exploatarea fi intrelinerea in aceastd perioadi - in cazul unei operaliuni constand in
investilii in infrastructure sau productie sau dupl caz transmiterea acesto. responsabilitafii
operatorului regional in condiliile prevazute de legislafia in vigoare.
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(2) Pa4ile au obligalia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizilionate
din finanlarea nerambursabile, la locul de desfigurare a proiectului ti exclusiv in scopul pentru

care au fost achizilionate.
(3) P[rqile au obliga{ia se nu instrdineze, inchirieze, gajeze bunurile achizi(ionate ca urmare a

oblinerii finantirii, pe o perioadd de 5 ani de Ia finalizarea proiectului, conform paragrafului ( l).

Art. 9. Confidentialitate
(1) Pe4ile semnatare ale prezentului acord convin sd pdstreze in stricti confidenlialitate
informaliile primite in cadrul gi pe parcursul implement5rii proiectului Si sunt de acord sd previne
orice utilizare sau divulgare neautorizatd a unor astfel de informalii. Pdrlile infeleg sd utilizeze
informaliile confidenfiale doar in scopul de a-qi indeplini obligaliile din prezentul Acord de

Parteneriat .

Art. 10. Legea aplicabild
(l) Prezentului Acord de Pafteneriat i se va aplica Si va fi intelpretat in conformitate cu legea
romane.

(2) Pe durata prezentului Acord de Pafteneriat, pd4ile vor avea dreptul sa convind in scris asupra
modificerii anumitor clauze, prin act adilional, oricand interesele lor cer acest lucru sau cand

aceste circumstanle au loc ai nu au putut fi prevdzute in momentul in care s-a incheiat prezentul
Acord de Parteneriat, cu respectarea legi aplicabile.

Art. 11. Forttr majori
(l) Prin fo(e majord se inlelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil $i
inevitabil intervenit dupa data semndrii Acordului de Parteneriat, care impiedici executare in tot
sau in pa(e a Parteneriatului $i care exonereazd de raspundere partea care o invoca.
(2) Pot constitui cauze de fo4i majore evenimente cum ar fi: calamitdlile naturale (cutremure,
inundalii, aluneceri de teren), rizboi, revolulie, embargo, pandemie.
(3) Partea care invoce forfa majord are obligafia de a notifica celeilalte pdrti cazul de forle
majore, in termen de 5 zile de la data apariliei qi de a dovedi existenla situatiei de fotd ma.jore in
baza unui document eliberat sau emis de citre autoritatea competentA, in termen de cel mult l5
zile de la data comunicdrii acestuia. De asemenea! are obligafia de a comunica data incetdrii
situafiei de fo4e majorA, in termen de 5 zile.
(4) Pdrlile au obligafia de a lua orice masuri care le stau la dispozitie in vederea limitarii
consecinlelor acfiunii de fo(a majora.
(5) Dacd partea care invocd forla majori nu procedeazd la notificarea inceperii $i incettrrii cazului
de fo(i majora, in condiliile qi termenele prevdzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte
perfi prin lipsa de notificare.
(6) Executarea Acordului de Pa(eneriat va fi suspendate de la data aparitiei cazului de for{d
majord pe perioada de acliune a acesteia, lard a prejudicia drepturile ce se cuvin perfilor.
(7) in cazul in care fo4a majord gi/sau efectele acesteia obligd la suspendarea executerii
prezentului Acord de Parteneriat pe o perioadd mai mare de 3 luni, perlile se vor intalni intr-un
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tennen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de

continuare/modifi care sau incetare a Acordului.

Art. 12. Solutionarea eventualelor divergenfe fi a litigiilor
(l) Pirlile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe qi

negociere amiabili, orice neinlelegere sau dispute/divergente care se poate/pot ivi intre ele in
cadrul sau in legdturi cu indeplinirea Acordului,
(2) DacA disputa nu a fost astfel solulionate ti Pi4ile, au in continuare, opinii divergente in
legdture cu sau in indeplinirea Acordului, acestea trebuie se se notifice reciproc $i in scris, in
privinta poziliei lor asupra aspectului in dispute precum $i cu privire la solulia pe care o intrevid
pentru rezolvarea ei.
(3) Daci incercarea de soluiionare pe cale amiabile eiueazi sau daca una dintre Piti nu
raspunde in termen de 5 zile lucrdtoare de la luarea la cunoqtinfe a notificirii la solicitare, oricare
din Pirti are dreptul de a se adresa instanfelor dejudecatA competente.

Art. 13. Dispozifii finale
(1) Comunicarea intre pirfi se va realiza prin scrisoare oficiali gi/sau potta electronica. Adresele
de e-mail care vor fi utilizate in acest scop vor fi comunicate in scris ulterior, prin adresd oficialA.
(2) Orice modificare a prezentului Acord de Parteneriat va fi valabild numai atunci cand este

convenitd de cAtre toate pdrfile, consemnatd in scris, prin act adilional la prezentul Acord.

intocmit in 3 exemplare, in limba romdnd, unul pentru Liderul Parteneriatului , unul pentru
Partenerul 2 !i unul pentru pentru cererea de finanlare.
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