ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
PRIMAR
Nr.1508/25.02.2021
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizului general după finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferent
obiectivului de investiții ,, Refacere și consolidare drum local DS272 punct Bucurei, 0,500km și
refacere drum local DS213 punct Natalița, 0,100km satul Valea Bradului” comuna Provița de
Sus, județul Prahova
Având în vedere :
- HCL nr.44/10.11.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de
fezabilitate pentru obiectivul de investiții,,Refacere și consolidare drum local DS 272, punct
Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213, punct Natalița, 0,100km satul Valea Bradului,
Comuna Provița de Sus județul Prahova ”
- prevederile art.10 alin.(4) lit. c) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru al documentației tehnico economice aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice.
- Prevederile art.44 din Legea Nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare
Analizând :
- contractul de execuție lucrări nr.6491/24.11.2020 încheiat cu SC Rifania Drumconstruct SRL și
contractul de servicii de dirigenție nr.7032/02.12.2020 încheiat cu SC TBT MAF INVEST SRL,
- Proiectul de hotărâre , inițiat de Primarul comunei Provița de Sus
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,
- Raportul de specialitate nr.1446/22.02.2021 întocmit de compartimentul achiziții publice,
- Avizele celor trei comisii:
- Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;
- Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii;
- Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport;
În temeiul art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b) și c) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1) și alin.(3),
lit.e)și g), art.196, alin.(1) lit.a), art. 197, art. 198 și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de
Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă actualizarea devizului general după finalizarea procedurilor de achiziție
publică, aferent obiectivului de investiții ,, Refacere și consolidare drum local DS272 punct
Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct Natalița, 0,100km satul Valea Bradului”
comuna Provița de Sus, județul Prahova:
Indicatorii economici - Valoarea totală a investiției fără TVA 280.568,68 lei, respectiv cu
TVA: 333.101,31 lei , din care C+M 238.927,71lei fără TVA, respectiv 284.323,97lei cu TVA,
cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 30,664,35lei cu TVA, cheltuieli pentru investiția
de bază 284.323,97lei cu TVA și alte cheltuieli în sumă de 18.112,99lei cu TVA.
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Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Refacere și
consolidare drum local DS272 punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct
Natalița, 0,100km satul Valea Bradului” comuna Provița de Sus, județul Prahova conform
Anexei nr.1 (DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții,, Refacere și consolidare drum
local DS272 punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct Natalița, 0,100km satul
Valea Bradului”), anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuternicește Primarul comunei Provița de Sus, domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu
Ioan să semneze documentele aferente obiectivului de investiții ,, Refacere și consolidare drum
local DS272 punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct Natalița, 0,100km satul
Valea Bradului” comuna Proviţa de Sus ,judeţul Prahova ” .
Art.4 Secretarul General al comunei Provița de Sus va comunica prezenta hotărâre către
Instituția Prefectului – Județul Prahova, Primarul comunei Provita de Sus, Compartimentul
financiar – contabil, și compartimentul achiziții publice .
Iniţiator proiect
Primarul comunei Proviţa de Sus,
ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
PRIMAR
Nr.1490/24.02.2021
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea devizului general după finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferent
obiectivului de investiții ,, Refacere și consolidare drum local DS272 punct Bucurei, 0,500km și
refacere drum local DS213 punct Natalița, 0,100km satul Valea Bradului” comuna Provița de
Sus, județul Prahova
Potrivit prevederile art.10 alin.(4) lit. c) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice, Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul
obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului
investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele
situații – după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a
obiectivului de investiții
Potrivit prevederile art.44 alin.(1) din Legea Nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare ,,Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de
investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum
și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de
autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”.
Având în vedere contractul de execuție lucrări nr.6491/24.11.2020 încheiat cu SC Rifania
Drumconstruct SRL și contractul de servicii de dirigenție nr.7032/02.12.2020 încheiat cu SC
TBT MAF INVEST SRL, contracte încheiate după finalizarea procedurii de achiziție publică,
prin prisma celor arătate mai sus , propun spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre
privind aprobarea devizului general după finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferent
obiectivului de investiții ,,Refacere și consolidare drum local DS272 punct Bucurei, 0,500km și
refacere drum local DS213 punct Natalița, 0,100km satul Valea Bradului” comuna Provița de
Sus, județul Prahova

Primar,
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
PRIMAR
Nr.2008/15.03.2021
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor decembrie 2020, ianuarie și
februarie 2021, personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de
reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă
Având în vedere prevederile:
- art. 129 alin.(7) lit.a), alin. (12) și alin. (14) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ ;
- Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.105 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale,
- Instrucţiunilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 2 din 17 februarie
2013, privind decontarea navetei cadrelor didactice;
Analizând :
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,
- Raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al U.A.T.,
- Adresele de înaintare nr. 249, 250 și 251/12.03.2021 ale Şcolii Gimnaziale ,,Mitropolit Pimen
Georgescu” comuna Proviţa de Sus, înregistrate sub nr.1997, 1998 și 1999 / 15.03.2021 .
- Avizele celor trei comisii :
- Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia
mediului;
- Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii;
- Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 140 alin (1) , art. 196 alin.(1) , lit. a) și art.243 alin.
(1) lit. a) , din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente lunilor decembrie 2020, ianuarie și februarie
2021, personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă
la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, potrivit anexei nr.1 la
prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul Primăriei comunei Proviţa de Sus, se va publica pe
site-ul instituţiei şi se va comunica persoanelor şi autorităţilor publice interesate.
Iniţiator proiect
Primarul comunei Proviţa de Sus,
ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan
ROMÂNIA
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JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
PRIMAR
Nr.2007/15.03.2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor decembrie 2020, ianuarie și
februarie 2021, personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de
reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă

Potrivit art. 129 alin.(7) lit.a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ , Consiliul Local asigură potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația , iar potrivit
aceluiaşi articol, alin. (12), Consiliul Local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi,
potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor
publice de interes local . Decontarea navetei cadrelor didactice este reglementată juridic şi de
prevederile art.105 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, precum şi ale Instrucţiunilor
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 2 din 17 februarie 2013 privind
decontarea navetei cadrelor didactice, emisă de Ministrul Învăţământului.
Şcoala Gimnazială ,,Mitropolit Pimen Georgescu” comuna Proviţa de Sus, a depus
documente justificative privind decontarea acestor cheltuieli privind naveta cadrelor didactice
pentru lunile decembrie 2020, ianuarie și februarie 2021.

Primar,
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
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COMUNA PROVIŢA DE SUS
SECRETARIAT
Nr.2006/15.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor decembrie 2020, ianuarie și
februarie 2021, personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul din localitatea de
reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă
Decontarea cheltuielilor cadrelor didactice este reglementată de art.105 din Legea
nr.1/2011 a educaţiei naţionale, care conţine următoarele prevederi:
- ,,Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice,
conform legii;
Deasemenea sunt aplicabile următoarele prevederi ale Instrucţiunilor Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 2 din 17 februarie 2013 privind decontarea
navetei cadrelor didactice, emisă de Ministrul Învăţământului: ,,Art. 1. - Personalului didactic din
unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă
corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de
transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în
localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea
de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l
benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate
personală. În cazul în care exista mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să
circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea
abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai
multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului
autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua
de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza
căreia se află unitatea de învaţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma
solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale.”
Drepturile băneşti aferente cheltuielilor de deplasare pentru lunile decembrie 2020, ianuarie și
februarie 2021 au fost solicitate de către Școala Gimnazială ,,Mitropolit Pimen Georgescu”
comuna Proviţa de Sus, prin adresele de înaintare nr. 249, 250 și 251/12.03.2021 ale Şcolii
Gimnaziale ,,Mitropolit Pimen Georgescu” comuna Proviţa de Sus, înregistrate sub nr.1997,
1998 și 1999 / 15.03.2021. Analizând aceste documente justificative, considerăm că proiectul de
hotărâre iniţiat, îndeplineşte cerinţele de legalitate, necesitate şi oportunitate, iar sumele necesare
pentru plata acestor cheltuieli se pot deconta din bugetul destinat pentru învăţământ la cheltuieli
materiale.
Secretar General,
jr. Goagă Gabriel
ANEXA NR 1 LA HCL Nr. …/ .../03/2021
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TABEL NOMINAL CUPRINZAND PERSONALUL DIDACTIC CARE SOLICITĂ
DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT CF. LEGII 1/2011 IN LUNILE
DECEMBRIE 2020, IANUARIE 2021 ȘI
FEBRUARIE 2021
LUNA DECEMBRIE 2020
Numele și prenumele

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Domiciliul cf. C.I.
Provița de Jos
Provița de Jos
Poiana-Câmpina
Câmpina
Câmpina
Mărgineni
Câmpina
Provița de Jos

Nr. zile
lucrătoare
18
5
1
5
3
4
4
17

TOTAL

Sumă de plată
- Lei107
30
8
50
24
44
40
101
404.00

LUNA IANUARIE 2021
Nr.
crt.

Numele și prenumele

Domiciliul cf. C.I.

Provița de Jos
Florești
Poiana-Câmpina
Provița de Jos
Câmpina
Câmpina
Provița de Jos
Mărgineni
Câmpina
Măgureni
Câmpina
Provița de Jos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr. zile
lucrătoare
15
2
2
5
3
5
5
1
5
5
4
20

TOTAL

Sumă de
plată
- Lei30
43
18
31
18
53
31
26
53
30
42
125
500.00

LUNA FEBRUARIE 2021
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Numele și prenumele

Domiciliul cf. C.I.

Provița de Jos
Florești
Poiana-Câmpina
Provița de Jos
Câmpina
7

Nr. zile
lucrătoare
15
2
5
15
6

Sumă de
plată
Lei30
43
44
94
63

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Câmpina
Telega
Câmpina
Cornu
Câmpina
Câmpina
Câmpina
Păulești
Provița de Jos
Mărgineni
Șoimari
Câmpina
Măgureni
Câmpina
Provița de Jos
TOTAL

Iniţiator proiect
Primarul comunei Proviţa de Sus,
ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
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12
15
15
3
4
4
3
4
9
4
15
6
12
4
20

126
296
168
56
42
42
30
98
56
104
340
63
120
42
125
1982.00

PRIMAR
Nr.1850/08.03.2021
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizului general, actualizat , aferent obiectivului de investiții ,, Modernizare
drumuri sătești - Marinescu ( DS1867 ), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni DS 1064, DS
934, DS(1676-1797),Comuna Provița de Sus județul Prahova “
Având în vedere :
- HCL nr.29/31.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei
faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ,,Modernizare drumuri sătești Marinescu ( DS1867 ), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni DS 1064, DS 934, DS(16761797),Comuna Provița de Sus județul Prahova “
- prevederile art.10 alin.(4) lit. c) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru al documentației tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice.
- Prevederile art.44 din Legea Nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare
Analizând :
- contractul de execuție lucrări nr.5966/13.11.2019 încheiat cu SC SORCHIV GAZ SRL,
contractul-cadru nr.4737/11.09.2020 și contractele subsecvente nr.4738/11.09.2020, nr.4739 din
11.09.2020 și nr.6285/16.11.2020 încheiate cu SC Rifania Drumconstruct SRL,
- Proiectul de hotărâre , inițiat de Primarul comunei Provița de Sus
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,
- Raportul de specialitate nr.1445/22.02.2021 întocmit de compartimentul achiziții publice,
- Avizele celor trei comisii:
- Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;
- Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii;
- Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport;
În temeiul art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b) și c) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1) și alin.(3),
lit.e)și g), art.196, alin.(1) lit.a), art. 197, art. 198 și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de
Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă actualizarea devizului general, aferent obiectivului de investiții ,,Modernizare
drumuri sătești - Marinescu ( DS1867 ), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni DS 1064, DS
934, DS(1676-1797),Comuna Provița de Sus județul Prahova “ :
Indicatorii economici - Valoarea totală a investiției fără TVA 880.583,81lei, respectiv cu
TVA: 1.044.627,97lei , din care C+M 818.771,33lei fără TVA, respectiv 974.337,88lei cu TVA,
cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 60.938,56lei cu TVA, cheltuieli pentru investiția
de bază 974.337,88lei cu TVA și alte cheltuieli în sumă de 9.351,53lei cu TVA.
Art.2(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare
drumuri sătești - Marinescu ( DS1867 ), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni DS 1064, DS
934, DS(1676-1797),Comuna Provița de Sus județul Prahova “, conform Anexei nr.1 (DEVIZ
GENERAL al obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri sătești - Marinescu ( DS1867 ),
Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni DS 1064, DS 934, DS(1676-1797),Comuna Provița de
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Sus județul Prahova “), și indicatorii tehnico-economici pentru fiecare drum în parte, cuprins în
obiectivul de investiții aprobat, conform Anexei nr.2 (DEVIZ GENERAL al obiectivului de
investiții DS192), Anexei nr.3 (DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții DS 82)Anexei
nr.4 (DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții DS 934) Anexei nr.5 (DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții DS 1064) Anexei nr.6 (DEVIZ GENERAL al obiectivului de
investiții DS 1797) Anexei nr.7 (DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții DS 1676)
Anexei nr.8 (DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții DS 1867)
(2) Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuternicește Primarul comunei Provița de Sus, domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu
Ioan să semneze documentele aferente obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri sătești Marinescu ( DS1867 ), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni DS 1064, DS 934, DS(16761797),Comuna Provița de Sus județul Prahova “.
Art.4 Secretarul General al comunei Provița de Sus va comunica prezenta hotărâre către
Instituția Prefectului – Județul Prahova, Primarul comunei Provita de Sus, Compartimentul
financiar – contabil, și compartimentul achiziții publice .
Iniţiator proiect
Primarul comunei Proviţa de Sus,
ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
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PRIMAR
Nr.1798/04.03.2021
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea devizului general, actualizat , aferent obiectivului de investiții ,, Modernizare
drumuri sătești - Marinescu ( DS1867 ), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni DS 1064, DS
934, DS(1676-1797),Comuna Provița de Sus județul Prahova “
Potrivit prevederile art.10 alin.(4) lit. c) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice, Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul
obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului
investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele
situații – după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a
obiectivului de investiții
Potrivit prevederile art.44 alin.(1) din Legea Nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare ,,Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de
investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum
și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de
autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”.
Având în vedere contractul de execuție lucrări nr.5966/13.11.2019 încheiat cu SC SORCHIV
GAZ SRL, contractul-cadru nr.4737/11.09.2020 și contractele subsecvente nr.4738/11.09.2020,
nr.4739 din 11.09.2020 și nr.6285/16.11.2020 încheiate cu SC Rifania Drumconstruct SRL,
contracte încheiate după finalizarea procedurii de achiziție publică, prin prisma celor arătate mai
sus , propun spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general
actualizat, aferent obiectivului de investiții ,, Modernizare drumuri sătești - Marinescu ( DS1867
), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni DS 1064, DS 934, DS(1676-1797),Comuna Provița
de Sus județul Prahova “

Primar,
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
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COMPARTIMENTUL TAXE ŞI IMPOZITE ,FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1445 /22.02.20201

Raport de specialitate
privind aprobarea devizelor actualizate aferente obiectivului de investiții „Modernizare
drumuri satesti – Marinescu DS 1867 , Valea Bradului DS 192 – DS 82 , Baleni DS 1064 , DS
934 , DS 1676 - DS 1797 ” comuna Provița de Sus, județul Prahova
Conform art. 10 , alin. (4) , lit. c) din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice , devizul general se actualizează prin grija beneficiarului
investiției ori de câte ori este necesar .
În urma solicitării autorizației de construire , Consiliul Județean a emis două autorizații de
construire :
- nr. 37 / 11.11.2019 ,, Modernizare drumuri sătești Marinescu DS 1867 , Valea Bradului DS
192 –DS 82 comuna Provița de Sus, județul Prahova ;
- nr. 24 / 01.09.2020 ,, Modernizare drumuri sătești Băleni DS 1064 , DS 934 , DS1676DS1797 , comuna Provița de Sus, județul Prahova ” ,
astfel în anul 2019 a fost încheiat contractul de execuție lucrări nr. 5966 /13.11.2019 cu S.C.
SORCHIV GAZ S.R.L. pentru obiectivele de investiții DS 1867 , DS 192 , DS 82 iar pentru DS
1064 , DS 934 , DS1676 , DS1797 s-a încheiat acordul - cadru nr. 4737/11.09.2020 respectiv
contractele subsecvente 4738/11.09.2020 , 4739/11.09.2020 , 6285/ 16.11.2020 cu S.C.
RIFANIA DRUMCONSTRUCT S.R.L. .
Devizele aprobate prin H.C.L. nr. 29 / 31.07.2019 , vor fi actualizate în mod corespunzător și
vor avea următoarele valori :
- DS 192 - 83027,19 lei ;
- DS 82 - 103256.86 lei ;
- DS 934 - 127701,66 lei ;
- DS 1064 - 258779,93 lei ;
- DS 1797 - 116132.20 lei ;
- DS 1676 - 118314,60 lei ;
- DS 1867 - 237415,53 lei .
Valoarea totală a investiției pentru obiectivul „Modernizare drumuri satesti – Marinescu DS 1867
, Valea Bradului DS 192 – DS 82 , Baleni DS 1064 , DS 934 , DS 1676 - DS 1797 ” este de
1.044.627,97 lei .
Consilier achiziții publice ,
Ionescu Mădălina

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
PRIMAR
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Nr.1664/02.03.2021
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizului general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică,
aferent obiectivului de investiții ,,Refacere drum local DS 2696, punct Valea Sultanului 0,850km
satul Plaiu ”, Comuna Provița de Sus județul Prahova
Având în vedere :
- HCL nr.43/10.11.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice , faza studiului de
fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii ,,Refacere drum local DS 2696, punct Valea Sultanului
0,850km satul Plaiu ”, Comuna Provița de Sus județul Prahova
- prevederile art.10 alin.(4) lit. c) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru al documentației tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice.
- Prevederile art.44 din Legea Nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare
Analizând :
- contractul de execuție lucrări nr.6492/24.11.2020 încheiat cu SC Rifania Drumconstruct SRL și
contractul de servicii de dirigenție nr.7031/02.12.2020 încheiat cu SC TBT MAF INVEST SRL,
- Proiectul de hotărâre , inițiat de Primarul comunei Provița de Sus
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,
- Raportul de specialitate nr.1447/22.02.2021 întocmit de compartimentul achiziții publice,
- Avizele celor trei comisii:
- Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;
- Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii;
- Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport;
În temeiul art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b) și c) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1) și alin.(3),
lit.e)și g), art.196, alin.(1) lit.a), art. 197, art. 198 și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de
Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă actualizarea devizului general după finalizarea procedurilor de achiziție
publică, aferent obiectivului de investiții ,,Refacere drum local DS 2696, punct Valea Sultanului
0,850km satul Plaiu ”, Comuna Provița de Sus județul Prahova :
Indicatorii economici - Valoarea totală a investiției fără TVA 280.878,83lei, respectiv cu
TVA: 333.459,15lei , din care C+M 244.814,55lei fără TVA, respectiv 291.329,32lei cu TVA,
cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 30.686,00lei cu TVA, cheltuieli pentru investiția
de bază 291.329,32lei cu TVA și alte cheltuieli în sumă de 11.443,83lei cu TVA.
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Refacere drum
local DS 2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu ”, Comuna Provița de Sus județul
Prahova, conform Anexei nr.1 (DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții ,,Refacere drum
local DS 2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu ”, Comuna Provița de Sus județul
Prahova ), anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuternicește Primarul comunei Provița de Sus, domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu
Ioan să semneze documentele aferente obiectivului de investiții ,,Refacere drum local DS 2696,
punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu ”, Comuna Provița de Sus județul Prahova.
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Art.4 Secretarul General al comunei Provița de Sus va comunica prezenta hotărâre către
Instituția Prefectului – Județul Prahova, Primarul comunei Provita de Sus, Compartimentul
financiar – contabil, și compartimentul achiziții publice .
Iniţiator proiect
Primarul comunei Proviţa de Sus,
ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
PRIMAR
Nr.1507/25.02.2021
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea devizului general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică,
aferent obiectivului de investiții ,,Refacere drum local DS 2696, punct Valea Sultanului 0,850km
satul Plaiu ”, Comuna Provița de Sus județul Prahova
Potrivit prevederile art.10 alin.(4) lit. c) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice, Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul
obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului
investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele
situații – după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a
obiectivului de investiții
Potrivit prevederile art.44 alin.(1) din Legea Nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare ,,Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de
investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum
și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de
autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”.
Având în vedere contractul de execuție lucrări nr.6492/24.11.2020 încheiat cu SC Rifania
Drumconstruct SRL și contractul de servicii de dirigenție nr.7031/02.12.2020 încheiat cu SC
TBT MAF INVEST SRL, contracte încheiate după finalizarea procedurii de achiziție publică,
prin prisma celor arătate mai sus , propun spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre
privind aprobarea devizului general după finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferent
obiectivului de investiții ,,Refacere drum local DS 2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul
Plaiu ”, Comuna Provița de Sus județul Prahova
Primar,
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan

14

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIȚA DE SUS
PRIMAR
Nr.2311 / 29.03.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Provița de Sus și Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Prahova respectiv unele Unităţi 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”
Având în vedere:
- prevederilor art.1, alin. (2), lit.f¹) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 89 alin. (8) şi art. 129 alin. (2) lit. e) respectiv alin. (9) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ .
- Referatul de aprobare întocmit de primarului comunei Provița de Sus , în calitatea sa de iniţiator ;
- Raportul de specialitate al Secretarului General al UAT;
- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.43/18.03.2021, privind aprobarea acordului între Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Prahova și unele Unităţi 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” și HCJ Prahova nr.44/26.03.2021 de modificare a
hotărârii nr.43/18.03.2021 a Consiliului Județean Prahova
- Avizele celor trei comisii :
- Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;
- Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii;
- Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport;
În temeiul prevederilor art. 89 alin. (8), art. 129 alin.(2) lit.b), lit.d), lit.e), alin.(7) lit.k), lit.n) respectiv
alin. (9) lit. c) , art.139 alin. (1) și alin. (3) lit.d), e) și f) , art. 196 alin. (1) lit. a) coroborate cu art. 140
alin. (1), art. 197 și art. 243 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ .

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, hotărăşte :
Art.1 Se aprobă acordul între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Provița de Sus și Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Prahova respectiv unele Unităţi 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”
Art.2 Se aprobă modelul de Acord, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă lista localităților din Județul Prahova semnatare a prezentului Acord, conform Anexei nr.
2 la prezenta hotărâre.
Art.4 Se mandatează domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan Primarul comunei Provița de Sus, Județul
Prahova, să semneze orice document necesar realizării acordului în numele Unităţii AdministrativTeritoriale Comuna Provița de Sus, Judeţul Prahova, în calitate de partener .
Art.5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă instituțiilor și persoanelor interesate prin grija Secretarului
General al comunei Provița de Sus .

Inițiatorul proiectului
Primar ,
Ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIȚA DE SUS
PRIMAR
Nr.2310 / 29.03.2021
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Provița de Sus și Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Prahova respectiv unele Unităţi 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”

În scopul dezvoltării comunităților locale și al sporirii standardului de viață la nivelul
localităților din județul Prahova, luând în calcul posibilitățile materiale restrânse ale
comunităților locale în mod singular, la solicitarea uat-rilor din județul Prahova, Consiliul
Județean Prahova a inițiat formarea unei asocieri în vederea realizării unei investiții de mare
interes pentru toate localitățile din județ : Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele
localități din Județul Prahova, localități care și-au arătat interesul pentru acest proiect.
Astfel Consiliul Judeţean Prahova a demarat procedurile prin adoptarea hotărârilor nr.43 din
18.03.2021, respectiv nr.44 din 26.03.2021 și a solicitat partenerilor adoptarea de hotărâri ale
Consiliului Local pentru demararea procedurilor legale.
Pentru aceste motive, în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) respectiv alin. (9) lit. c)
din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ , propun aprobării Consiliului
Local proiectul de hotărâre în forma anexată.

PRIMAR,
Ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIȚA DE SUS
SECRETAR GENERAL AL UAT
Nr.2298 / 29.03.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Provița de Sus și Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Prahova respectiv unele Unităţi 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”

Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează realizarea unei asocieri a comunei Provița de
Sus cu Consiliul Județean - judeţul Prahova și alți beneficiari, în scopul finanţării unor investiții
de interes local pentru toate UAT-rile din Județul Prahova , respectiv: Extindere rețea de
distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova, localități care și-au arătat
interesul pentru acest proiect.
În conformitate cu prevederile alin.9 , lit. c) al art.129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ , Consiliul Local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau
asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinatate, precum şi aderarea la
asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea
promovării unor interese comune.
Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau
asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale. Colaborarea sau asocierea se
realizează pe bază de contracte de asociere în care se prevăd şi sursele de finanţare, reprezentând
contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicată.
Obiectivele de investiţii propuse reprezintă priorităţi ale administraţiei judeţului şi ale
administraţiilor locale şi au ca scop îmbunătăţirea serviciilor pentru populaţie, motiv pentru care
consider că sunt îndeplinite cerințele de legalitate , necesitate și oportunitate .

Secretar General al UAT
jr. Goagă Gabriel
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIȚA DE SUS
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr.1
La Hotărârea nr.....
Din data de 31.03.2021

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
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
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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
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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 2845362, având calitatea de Partener 33,
reprezentată prin domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, 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
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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
21

Derulează achiziția în vederea întocmirii documentației
Lider
-Partener
1
tehnico-economice pentru investiția „Extindere rețea
Unitatea
Administrativ
Teritorială
JUDEŢUL de distribuție gaze naturale în unele localități din
Județul Prahova”
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”
Partener 2 - Unitatea
Administrativ Teritorială
ALBEȘTI PALEOLOGU

Partener 3 - Unitatea
Administrativ Teritorială
ARICEȘTII RAHTIVANI

Partener 4 - Unitatea
Administrativ Teritorială
BĂLȚEȘTI

Partener 5 - Unitatea
Administrativ Teritorială
BĂNEȘTI

Plata avizelor și taxelor aferente
- 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”
- 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”
- 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”
- 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
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Partener 6 - Unitatea
Administrativ Teritorială
BĂRCĂNEȘTI

Partener 7 - Unitatea
Administrativ Teritorială
BERCENI

Partener 8 - Unitatea
Administrativ Teritorială
BREBU

Partener 9 - Unitatea
Administrativ Teritorială
BUCOV

Partener 10 - Unitatea
Administrativ Teritorială

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”
- 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”
- 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”
- 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”
- 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”
- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru
proiect
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CEPTURA

Partener 11 - Unitatea
Administrativ Teritorială
COCORĂȘTII COLȚ

Partener 12 - Unitatea
Administrativ Teritorială
CORNU

Partener 13 - Unitatea
Administrativ Teritorială
DRAJNA

Partener 14 - Unitatea
Administrativ Teritorială
DRĂGĂNEȘTI

- 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”
- 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”
- 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”
- 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”
- 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
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Partener 15 - Unitatea
Administrativ Teritorială
DUMBRAVA

Partener 16 - Unitatea
Administrativ Teritorială
FILIPEȘTII DE PĂDURE

Partener 17 - Unitatea
Administrativ Teritorială
FILIPEȘTII DE TÂRG

Partener 18 - Unitatea
Administrativ Teritorială
FLOREȘTI

Partener 19 - Unitatea
Administrativ Teritorială
GHERGHIȚA

rezultatelor propuse prin Studiul de Fezabilitate pentru
investiția „Extindere rețea de distribuție gaze
naturale în unele localitați din Județul Prahova”
- 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”
- 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”
- 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”
- 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”
- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru
proiect
- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider
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Partener 20 - Unitatea
Administrativ Teritorială
GORNET

Partener 21 - Unitatea
Administrativ Teritorială
GURA VITIOAREI

Partener 22 - Unitatea
Administrativ Teritorială
IORDĂCHEANU

Partener 23 - Unitatea
Administrativ Teritorială
LIPĂNEȘTI

- 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”
- 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”
- 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”
- 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”
- 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
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Partener 24 - Unitatea
Administrativ Teritorială
MĂNEȘTI

Partener 25 - Unitatea
Administrativ Teritorială
PĂCUREȚI

Partener 26 - Unitatea
Administrativ Teritorială
PĂULEȘTI

Partener 27 - Unitatea
Administrativ Teritorială
PLOPU

Partener 28 - Unitatea
Administrativ Teritorială
PODENII NOI

investiția „Extindere rețea de distribuție gaze
naturale în unele localitați din Județul Prahova”
- 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”
- 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”
- 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”
- 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”
- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru
proiect
- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider
- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile
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Partener 29 - Unitatea
Administrativ Teritorială
POIANA CÂMPINA

Partener 30 - Unitatea
Administrativ Teritorială
POIENARII BURCHII

Partener 31 - Unitatea
Administrativ Teritorială
PREDEAL SĂRARI

Partener 32 - Unitatea
Administrativ Teritorială
PROVIȚA DE JOS

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”
- 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”
- 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”
- 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”
- 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
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Partener 33 - Unitatea
Administrativ Teritorială
PROVIȚA DE SUS

Partener 34 - Unitatea
Administrativ Teritorială
PUCHENII MARI

Partener 35 - Unitatea
Administrativ Teritorială
RÂFOV

Partener 36 - Unitatea
Administrativ Teritorială
SCORȚENI

Partener 37 - Unitatea
Administrativ Teritorială
SURANI

naturale în unele localitați din Județul Prahova”
- 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”
- 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”
- 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”
- 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”
- 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
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Partener 38 - Unitatea
Administrativ Teritorială
ȘIRNA

Partener 39 - Unitatea
Administrativ Teritorială
TELEGA

Partener 40 - Unitatea
Administrativ Teritorială
TÂRGȘORU VECHI

Partener 41 - Unitatea
Administrativ Teritorială
TINOSU

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”
- 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”
- 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”
- 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”
- 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”
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- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru
Partener 42 - Unitatea
proiect
Administrativ Teritorială
- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider
VALEA
- Punerea la dispoziția Liderului a bunurilor imobile
CĂLUGĂREASCĂ
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”
- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru
Partener 43 - Unitatea
proiect
Administrativ Teritorială
- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider
BREAZA
- 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”
- Furnizează informaţii şi documente necesare pentru
Partener 44 - Unitatea
proiect
Administrativ Teritorială
- Participă la întâlnirile de lucru organizate de către Lider
URLAȚI
- 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”
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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
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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
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(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

Consiliului
Lider -Partener 1 - Președinte
Județean Prahova
Unitatea
Administrativ
Iulian DUMITRESCU
Teritorială
JUDEŢUL
PRAHOVA
Direcția Economică
Direcția Juridic,
Contencios și
Administrație Publică
Direcția Tehnică
Direcția
Proiecte
finanțare Externă
Partener
Unitatea

2

cu

- Primar,
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Semnătura

Data şi locul semnării

Administrativ
Teritorială
ALBEȘTI
PALEOLOGU

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
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Partener
8
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială BREBU Secretar
Contabil
Partener
9
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială BUCOV Secretar
Contabil
Partener
10
Unitatea
Administrativ
Teritorială
CEPTURA

- Primar,
Secretar
Contabil

Partener
11
Unitatea
Administrativ
Teritorială
COCORĂȘTII
COLȚ

- Primar,
Secretar
Contabil

Partener
12
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială CORNU Secretar
Contabil
Partener
13
Unitatea
Administrativ
Teritorială
DRAJNA

- Primar,
Secretar
Contabil
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Partener
14
Unitatea
Administrativ
Teritorială
DRĂGĂNEȘTI

- Primar,
Secretar
Contabil

Partener
15
Unitatea
Administrativ
Teritorială
DUMBRAVA

- Primar,
Secretar
Contabil

Partener
16
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială
Secretar
FILIPEȘTII
DE
PĂDURE
Contabil
Partener
17
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială
Secretar
FILIPEȘTII
DE
TÂRG
Contabil
Partener
18
Unitatea
Administrativ
Teritorială
FLOREȘTI

- Primar,
Secretar
Contabil

Partener
19
Unitatea
Administrativ
Teritorială
GHERGHIȚA

- Primar,
Secretar
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Contabil
Partener
20
Unitatea
Administrativ
Teritorială
GORNET

- Primar,
Secretar
Contabil

Partener
21
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială GURA Secretar
VITIOAREI
Contabil
Partener
22
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială
Secretar
IORDĂCHEANU
Contabil
Partener
23
Unitatea
Administrativ
Teritorială
LIPĂNEȘTI

- Primar,
Secretar
Contabil

Partener
24
Unitatea
Administrativ
Teritorială
MĂNEȘTI

- Primar,
Secretar
Contabil

Partener
25
Unitatea
Administrativ
Teritorială

- Primar,
Secretar
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PĂCUREȚI
Contabil
Partener
26
Unitatea
Administrativ
Teritorială
PĂULEȘTI

- Primar,
Secretar
Contabil

Partener
27
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială PLOPU 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

- Primar,
39

Teritorială
PREDEAL
SĂRARI

Secretar
Contabil

Partener
32
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială
Secretar
PROVIȚA DE JOS
Contabil
Partener
33
Unitatea
Administrativ
Teritorială
PROVIȚA DE SUS

Primar, MOVILEANU
Tarcisius Ovidiu Ioan
Secretar
GOAGĂ Gabriel
Contabil

DUȚĂ Georgeta Carmen
Partener
34
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială
Secretar
PUCHENII MARI
Contabil
Partener
35
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială RÂFOV Secretar
Contabil
Partener
36
Unitatea
Administrativ
Teritorială
SCORȚENI

- Primar,
Secretar
Contabil

Partener
Unitatea

37

- Primar,
40

Administrativ
Teritorială SURANI

Secretar
Contabil

Partener
38
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială ȘIRNA
Secretar
Contabil
Partener
39
Unitatea
Administrativ
Teritorială
TELEGA

- Primar,
Secretar
Contabil

Partener
40
Unitatea
Administrativ
Teritorială
TÂRGȘORU
VECHI

- Primar,
Secretar
Contabil

Partener
41
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială TINOSU Secretar
Contabil
Partener
42
- Primar,
Unitatea
Administrativ
Teritorială VALEA Secretar
CĂLUGĂREASCĂ

Partener

43

Contabil
- Primar,
41

Unitatea
Administrativ
Teritorială
BREAZA

Secretar
Contabil

Partener
44
Unitatea
Administrativ
Teritorială
URLAȚI

- Primar,
Secretar
Contabil

Inițiatorul proiectului
Primar ,
Ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIȚA DE SUS
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr.2
La Hotărârea nr…..
Din data de 31.03.2021

Lista localităților din Județul Prahova semnatare ale Acordului pentru realizarea documentațiilor
tehnico-economice pentru investiția
”Extindererețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”
Nr.Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Denumire UAT
Județul Prahova
Albești Paleologu
Ariceștii Rahtivani
Bălțești
Bănești
Bărcănești
Berceni
Brebu
Bucov
Ceptura
Cocorăștii Colț
Cornu
Drajna
Drăgănești
Dumbrava
Filipeștii de Pădure
Filipeștii de Târg
Florești

Adresa
Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4
Sat Albești Paleologu str. DN 1B nr. 451
Sat Ariceștii Rahtivani nr. 75
Sat Bălțești nr. 23
Sat Gherghiceni nr. 495
Sat Bărcănești str. Crinilor nr.108
Sat Berceni Str Prof Voicu Ion, nr 140 A
Sat Brebu Aleea Calea Domnească nr. 2
Sat Bucov str. Constantin Stere nr. 1
Sat Ceptura de Jos nr. 276
sat Cocoraștii Colț, nr. 221
Sat Cornu B-dul Eroilor nr. 750
Sat Drajna de Sus str. Neagoe Basarab nr. 25
Str. Principală nr. 381
Str. Principală nr. 448
Str. Valea Rea nr. 343
Sat Filipeștii de Târg nr. 758
Sat Floresti , nr.604
42

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Gherghița
Gornet
Gura Vitioarei
Iordăcheanu
Lipănești
Mănești
Păcureți
Păulești
Plopu
Podenii Noi
Poiana Câmpina
Poienarii Burchi
Predeal Sărari
Provița de Jos
Provița de Sus
Puchenii Mari
Râfov
Scorțeni
Surani
Șirna
Telega
Târgșoru Vechi
Tinosu
Valea Călugărească
Breaza
Urlați

Sat Gherghița nr. 134
Sat Gornet nr. 77
Sat Gura Vitioarei nr. 214
str. Principală nr. 178
Sat Lipănești str. Principală nr. 47
Sat Mănești str. Principală nr. 134
Sat Păcureți nr. 114B
str. Principală nr. 650
Sat Plopu nr. 162
Sat Podenii Noi str. Principală nr. 41bis
Str. Uzinei nr. 462
Str. G-ral Alexandru Angelescu nr. 22
Sat Predeal nr. 68
Provița de Jos str. Principală nr. 168
Provița de Sus nr. 366
Sat Puchenii Mari nr.257
Sat Moara Domnească, str. Principală nr. 55
Sat Scorțeni, str. Principală nr. 2
Sat Surani nr. 231
Sat Tăriceni str. Principală nr. 165A
Telega nr. 1437
Sat Strejnicu str. Principală nr. 200
Sat Tinosu nr. 338
Sat Valea Călugărească nr. 204
Breaza, Str. Republicii, nr. 82B

Inițiatorul proiectului
Primar ,
Ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
PRIMAR
Nr. 2331/ 29.03.2021
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al bugetului local al comunei Provița de Sus
rezultat la data de 31.12.2020
Având în vedere prevederile:
- art. 58 alin. (1), lit.a) și b) , art.71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021
Analizând :
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Taxe și Impozite Financiar Contabil ,
înregistrat sub nr.2312/29.03.2021 ;
- Avizele celor trei comisii :
- Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;
- Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii;
- Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport;
- Avizul de legalitate al Secretarului General al comunei Provița de Sus
În temeiul prevederilor : art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit a), art.139 alin.(1) și (3) lit. a), art.
140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 , art.198 și 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ .
Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, județul Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al bugetului local al comunei
Provița de Sus , rezultat la data de 31.12.2020, în sumă totală de 1.271.515,32 lei , ca sursă de
finanțare pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare ;
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire se desemnează Primarul comunei Provița de Sus , ordonator
principal de credite și compartimentul impozite și taxe locale , financiar contabil din cadrul
Primăriei comunei Provița de Sus .
Art.3 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul Primăriei comunei Proviţa de Sus, se va publica pe
site-ul instituţiei şi se va comunica persoanelor şi autorităţilor publice interesate.
Iniţiator proiect
Primarul comunei Proviţa de Sus,
ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan

44

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PROVIŢA DE SUS
PRIMAR
Nr.2330 / 29.03.2021
REFERAT DE APROBARE
privind utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al bugetului local al comunei Provița de Sus
rezultat la data de 31.12.2020
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu mo-dificările
și completările ulterioare, Legea nr.15/08.03.2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 și
analizând Raportul de specialitate al compartimentului taxe și impozite financiar contabil
înregistrat sub nr.2312 /29.03.2021 ce arată că rezultă un excedent de 1.271.515,32 lei la data de
31.12.2020, iar excedentele rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale
activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor cu aceeași
destinație sau se preiau ca venit la bugetul local, potrivit hotărârii autorităților deliberative,
respectiv faptul că excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar
se utilizează ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare .
Totodată ținînd cont de prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit a) din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit cărora, Consiliul Local are atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a
comunei, orașului sau municipiului și aprobă , la propunerea primarului , bugetul unității
administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de
încheiere a exercițiului bugetar , iar conform art. 155 alin. (1), lit. c) Primarul îndeplinește
atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale, pe care le supune spre
aprobare Consiliului Local
În conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, constat că propunerea făcută se
încadrează în prevederile legale în vigoare și supun spre adoptare, Consiliului Local , proiectul
de hotărâre privind utilizarea în anul 2021 a excedentului anual al bugetului local al comunei
Provița de Sus rezultat la data de 31.12.2020 .
Primar,
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan
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