
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea mcheierii Acordului pentru realizarea obtectivuluide

investitii ,,Varianta ocolitoare Banesti-Valea Doftanei"

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l3.725/31 martie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea mcheierii Acordului pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Varianta
ocolitoare Banesti-Valea Doftanei";

Tinand seama de:
- raportul nr.l3.784/31 martie 2021, promovat de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l3.755/31 martie 2021, promovat de Directia investitii din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l3.754/31 martie 2021, promovat de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administra^ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.l3.785/31martie2021;

^

In conformitate cu prevederile:
- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al

documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
fmantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.35, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind fmantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;

- O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- art.2, alin.(2') din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de
utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes naJional, jude^ean ^i
local;

- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.89, alin.(8) si art.l29, alin.(2), lit."b" si lit."e" si alin.(9), lit.c" din
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;

!n temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(3), lit."f' din
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,



Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba incheierea Acordului intre Unitatea Administrativ
Teritoriala Judetul Prahova, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Banesti,
Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Campina, Unitatea Administrativ
Teritoriala Comuna Telega, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Brebu,
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Sotrile si Unitatea Administrativ
Teritoriala Comuna Valea Doftanei, pentru realizarea obiectivului de investitii
,,Varianta ocolitoare Banesti-Valea Doftanei", conform ANEXEI care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Municipiul Campina nu deruleaza procedura legala privind
eventualele exproprieri pentru cauza de utilitate publica necesare realizarii
obiectivului de investitii si nu suporta cheltuielile generate de derularea acesteia.

Art.3. - Se imputerniceste dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul
Municipiului Campina, sa semneze Acordul prevazut la art. 1 din prezenta hotarare,
precum si orice document necesar realizarii acordului.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Directiei investitii;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului.

Presedinte de sedm^ Contrasemneaza,
v ;x, SecretarGeneral,

Duran A^&ef : Mold6^eanu Elena

Campina, 31 martie 2021
Nr.56



ANEXA
la H.C.L. nr.56/31 martie 2021

Presedinte de $edin{a,

ACORD

In conformitate cu prevederile:
- Art.35, alin.(l) si alin.(6) din Legea nr.273/2006privindfmantelepublice locale,

cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr.43/1997, republicata, privind regimul drumurilor, art.3,

art.5, art.7, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul prevederilor art.l73, alin.(l), lit.b) si lit.e) si alin.(7) lit. c), art.89,

alin.(8), art.l29, alin.(2), lit."b" si lit."e" si alin.(9), lit.c" din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

fn scopul realizarii obiectivului de investitii Varianta ocolitoare Banesti - Valea
Doftanei, se impune incheierea unui Acord, dupa cum urmeaza:

Art.l. - Partile Acordului

(1) UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL PRAHOVA,
cu sediul in municipiul Ploiesti, Bd. Republicii, nr. 2-4, judetul Prahova, codul
fiscal 2842889, reprezentata prin domnul Iulian Dumitrescu in calitate de
Presedinte, avand calitatea de Lider, Partener 1

(2) UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - Comuna Banesti, cu sediul
in comuna Banesti , str. , nr. , codul fiscal , avand
calitatea de Partener 2, reprezentata prin domnul in
calitate de Primar

(3) UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - Municipiul Canipina, cu
sediul in municipiul Campina, B-dul Culturii, nr.l8, codul fiscal 2843272, avand
calitatea de Partener 3, reprezentata prin domnul Moldoveanu Ioan - Alin, in
calitate de Primar

(4) UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - Comuna Telega, cu sediul
in comuna Telega, str. , nr. , codul fiscal , avand
calitatea de Partener 4, reprezentata prin domnul in
calitate de Primar

(5) UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - Comuna Brebu, cu sediul
in comuna Brebu, str. , nr. , codul fiscal , avand
calitatea de Partener 5, reprezentata prin domnul in
calitate de Primar

(6) UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - Comuna SotriIe, cu sediul
in comuna Sotrile, str. , nr. , codul fiscal , avand
calitatea de Partener 6, reprezentata prin domnul in
calitate de Primar

(7) UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - Comuna Valea Doftanei,
cu sediul in comuna Valea Doftanei, str. , nr. , codul fiscal

, avand calitatea de Partener 7, reprezentata prin domnul
in calitate de Primar



e)

Convin urmatoarele:
Art.2. - Defmitii
a) Acord - prezentul acord intocmit in baza prevederilor art. 173aUn

coroborat cu alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. 1) si alin. (7) lit. a) si c) din O.U,G
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarilor ulterioare; :;

b) Proiect - realizarea obiectivului de investitii "Varianta ocolitoareiBanesti- ̂ alea
Doftanei".

Art.3.-ObiectulAcordului
(1) Obiectul acestui Acord il constituie asigurarea conlucrarii intre parterieri in

vederea realizarii obiectivului de investitie Varianta ocolitoare Banesti - Valea Doftanei,
denumit in continuare Proiect.

(2) Scopul Acordului aferent proiectului Varianta ocolitoare Banesti - Valea
Doftanei este acela de a implementa proiectul in conformitate cu legislatia in vigoare in
ceea ce priveste investitiile fmantate din fonduri publice.

Art.4. - PrincipiiIe de buna practica ale Acordului
(1) Partile trebuie sa contribuie la realizarea proiectului si sa isi asume rolul lor

in cadrul proiectului, asa cum acesta este defmit in cadrul prezentului Acord.
(2) Partile trebuie sa se consulte in mod regulat si sa se informeze asupra tuturor

aspectelor privind evolutia proiectului.
(3) Partile trebuie sa implementeze activitatile cu respectarea dispozitiilor legale

si a celor mai inalte standarde profesionale si de etica.
(4) Partile sunt obligate sa respecte regulile referitoare la conflictul de interese si

regimul incompatibilitatilor, iar in cazul aparitiei unei asemenea situatii sa dispuna luarea
masurilor care sa conduca la stingerea acesteia si evitarea producerii unei situatii similare
in viitor.

Art.5. - Durata Acordului
Perioada de valabilitate a Acordului este cuprinsa intre data semnarii Acordului de

catre toate partile si pana la momentul realizarii integrale a obiectivului de investitie
Varianta ocolitoare Banesti - Valea Doftanei.

Art.6. - Roluri si responsabilitati in implementarea Acordului
In scopul realizarii obiectului prezentului Acord, partile au rolurile

responsabilitatile descrise in urmatorul tabel:
si

Organizatia Roluri si responsabilitati
Lider -Partener 1 -
Unitatea Administrativ
Teritoriala JUDEJUL
PRAHOVA

1. Deruleaza achizitia privind elaborarea Studiul de fezabilitate
pentru implementarea proiectului de infrastructura de transport
rutier ,,Varianta ocolitoare Banesti - Valea Doftanei".
2. Obtine avizele/acordurile/autorizatiile necesare intocmirii
Studiului de fezabilitate.
3. Incheie si deruleaza contractul de achizitie de lucrari
(Proiectare si executie) pentru realizarea obiectivului de
investitie ,,Varianta ocolitoare Banesti - Valea Doftanei".
4. Suporta cheltuielile aferente contractului de achizitie de
lucrari din surse proprii si/sau din alte fonduri legal constituite.
5. Coordoneaza derularea activitatilor in vederea realizarii
obiectivului de investitie ,,Varianta ocolitoare Banesti - Valea
Doftanei".
6. Monitorizeza implementarea acordului/proiectului.

Partener 2 - Unitatea
Administrativ Teritoriala
comuna Banesti

1. SprijinaPartenerul 1 invedereaobtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilorpentruintocmirea/actualizarea
Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii
,,Varianta ocolitoare Banesti - Valea Doftanei".
2. Pune la dispozitia liderului imobilele necesare realizarii
obiectivului de investitie.



3. Furnizeaza informatii si documente necesare proiectului.
4. Participa la intalnirile de lucru organizate de c
5. Participa activ la toate activitatile proiec
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Banestftn
realizarii obiectivului de investitie ,,Varianta-<5cqlitoare Barie$ti
-ValeaDoftanei". ' / ' / ;r

Partener 3 - Unitatea
Administrativ Teritoriala
Municipiul Campina

l.SprijinaPartenerullinvedereaobtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilorpentruintocmirea/actualizarea
Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii
,,Varianta ocolitoare Banesti - Valea Doftanei".
2. Pune la dispozitia liderului imobilele proprietatea
Municipiului Campina necesare realizarii obiectivului de
investitie.
3. Furnizeaza informatii si documente necesare proiectului.
4. Participa la intalnirile de lucru organizate de catre Lider,
Partener 1.
5. Participa activ la toate activitatile proiectului care implica
Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Campina in
vederea realizarii obiectivului de investitie ,,Varianta ocolitoare
Banesti - Valea Doftanei".

Partener 4 - Unitatea
Administrativ Teritoriala
Comuna Telega

1. Sprijina Partenerul 1 in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilorpentruintocmirea/actualizarea
Studiului de fezabilitate aferente obiectivului de investitii
,,Varianta ocolitoare Banesti - Valea Doftanei".
2. Pune la dispozitia liderului imobilele necesare realizarii
obiectivului de investitie.
3. Furnizeaza informatii si documente necesare proiectului.
4. Participa la intalnirile de lucru organizate de catre Lider.
5. Participa activ la toate activitatile proiectului care implica
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Telega in vederea
realizarii obiectivului de investitie ,,Varianta ocolitoare Banesti
- Valea Doftanei".

Partener 5 - Unitatea
Administrativ Teritoriala
Comuna Brebu

1. Sprijina Partenerul 1 in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilorpentruintocmirea/actualizarea
Studiului de fezabilitate aferente obiectivului de investitii
,,Varianta ocolitoare Banesti - Valea Doftanei".
2. Pune la dispozitia liderului imobilele necesare realizarii
obiectivului de investitie.
3. Furnizeaza informatii si documente necesare proiectului.
4. Participa la intalnirile de lucru organizate de catre Lider.
5. Participa activ la toate activitatile proiectului care implica
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Brebu in vederea
realizarii obiectivului de investitie ,,Varianta ocolitoare Banesti
- Valea Doftanei".

Partener 6 - Unitatea
Administrativ Teritoriala
Comuna Sotrile

1. Sprijina Partenerul 1 in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilorpentruintocmirea/actualizarea
Studiului de fezabilitate aferente obiectivului de investitii
,,Varianta ocolitoare Bane$ti - Valea Doftanei".
2. Pune la dispozitia liderului imobilele necesare realizarii
obiectivului de investitie.
3. Furnizeaza informatii si documente necesare proiectului.
4. Participa la intalnirile de lucru organizate de catre Lider.
5. Participa activ la toate activitatile proiectului care implica
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Sotrile in vederea
realizarii obiectivului de investitie ,,Varianta ocolitoare Banesti
- Valea Doftanei".



Partener 7 - Unitatea
Administrativ Teritoriala
Comuna Valea Doftanei

1. Sprijina Partenerul 1 in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor pentru intocmir,@
Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de mvestitii- -
,,Varianta ocolitoare Banesti - Valea Doftanei". -
2. Pune la dispozitia liderului imobilele necesarerealizarii
obiectivuluideinvestitie.
3. Furnizeaza informatii si documente necesare proiectului, ;
4. Participa la intalnirile de lucru organizate de catre Lider.
5. Participa activ la toate activitatile proiectului care implica
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Valea Doftanei in
vederea realizarii obiectivului de investitie ,,Varianta ocolitoare
Banesti - Valea Doftanei".

Art.7. - Drepturile si obligatiile partenerilor
(1) Partenerii au dreptul sa solicite furnizarea oricaror informatii si documente

legate de proiect, inclusiv in scopul indeplinirii propriilor obligatii.
(2) Obligatiile partenerilor sunt cele prevazute la art. 6 al prezentului Acord -

sectiunea roluri si responsabilitati derulate de fiecare partener.
Art.8. - Plati
Platile pentru proiect vor fi facute conform activitatilor asumate de fiecare in parte,

prevazute la art. 6.
Art.9. - Forta majora
(1) Prin forta majora se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut

invincibil si inevitabil intervenit dupa data semnarii Acordului, care impiedica executare in
tot sau in parte a Acordului si care exonereaza de raspundere partea care o invoca.

(2) Pot constitui cauze de forta majora evenimente cum ar fi: calamitatile
naturale (cutremure, inundatii, alunecari de teren), razboi, revolutie, embargo, pandemie.

(3) Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celorlalte parti
cazul de forta majora, in termen de 5 zile de la data aparitiei si de a dovedi existenta
situatiei de forta majora in baza unui document eliberat sau emis de catre autoritatea
competenta, in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii acesteia. De asemenea,
are obligatia de a comunica data incetarii situatiei de forta majora, in termen de 5 zile.

(4) Partile au obligatia de a lua orice masuri care le stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor actiunii de forta majora.

(5) Daca partea care invoca forta majora nu procedeaza la notificarea inceperii si
incetarii cazului de forta majora, in conditiile si termenele prevazute, va suporta toate
daunele provocate celorlalte parti prin lipsa de notificare.

(6) Executarea Acordului va fi suspendata de la data aparitiei cazului de forta
majora pe perioada de actiune a acesteia, fara a prejudicia drepturile ce se cuvin partilor.

(7) In cazul in care forta majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea
executarii Acordului pe o perioada mai mare de 3 luni, partile se vor intalni intr-un termen
de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de
continuare, modificare sau incetare a Acordului.

Art.lO. - Legea aplicabila
(1) Prezentului Acord i se va aplica legislatia romaneasca si va fi interpretat in

conformitate cu aceasta.
(2) Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina in scris

asupra modificarii anumitor clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest lucru
sau cand aceste circumstante au loc si nu au putut fi prevazute in momentul in care s-a
incheiat prezentul Acord, cu respectarea legii aplicabile.



Art.ll. - Solutionarea eventualelor divergente si a litigiilor
(1) Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe

tratative directe si negociere amiabila, orice neintelegere sau dispute/diver|entecarese
poate/potivimtreeleincadrulsaumlegaturacuindeplinireaAcordului.

(2) Daca disputa nu a fost astfel solutionata si partile au, in cpntinuare, qpinii
divergente in legatura cu sau in indeplinirea Acordului, acestea trebuie sa se notifice
reciproc si in scris, in privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputa, preeum sJ cu privire
la solutia pe care o intrevad pentru rezolvarea ei.

(3) Daca incercarea de solutionare pe cale amiabila esueaza sau daca una dintre
parti nu raspunde in termen de 5 zile lucratoare de la luarea la cunostinta a notificarii la
solicitare, oricare dintre parti are dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente.

Art.l2 - ConfidentiaIitate
(1) Partile semnatare ale prezentului acord convin sa pastreze in stricta

confidentialitate informa|iile primite in cadrul $i pe parcursul implementarii proiectului $i
sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de
informatii. Partile inteleg sa utilizeze informatiile confiden|iale doar in scopul de a-$i
indeplini obligatiile din prezentul Acord.

Intocmit in exemplare, in limba romana. Fiecare Partener va primi o copie
conforma cu originalul a prezentului Acord.

Organizatia
Numele, prenumele $i func{ia

reprezentantului legal al
organiza(iei/institutiei

Semnatura Data $i
locul

semnarii
Lider -Partener 1 - Unitatea
Administrativ Teritoriala
JUDEJUL PRAHOVA

Presedintele Consiliului Judetean
Prahova
Iulian DUMITRESCU

Directia Economica
Maria DOViNCA

Directia Juridic Contencios si
Administratie publica
Alina Georgiana TiNCA

p.Directia Proiecte cu Finantare
Externa
George Catalin Guran

p. Directia Tehnica
Mihaela Irina Iamandi

Partener 2
Administrativ
Comuna Banesti

Unitatea
Teritoriala

Primar,

Partener 3 - Unitatea
Administrativ Teritoriala
Municipiul Campina

Primar, Moldoveanu Ioan - Alin
Secretar General, Moldoveanu Elena
Directiajuridica, Anton Iulian
Directia investitii, Oprescu Eliza
Directia economica, Visan Marius



Partener 4 - Unitatea
Administrativ Teritoriala
Comuna Telega
Partener 5 - Unitatea
Administrativ Teritoriala
Comuna Brebu
Partener 6 - Unitatea
Administrativ Teritoriala
Comuna Sotrile
Partener 7 - Unitatea
Administrativ Teritoriala
Comuna Valea Doftanei

Primar,

Primar,

Primar,

Primar,
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