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PROTOCOLUL PARTENERIATULUI PUBLIC HOCENI – CREȚEȘTI -
DIMITRIE CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2022

În conformitate cu prevederile  art..89,  alin.(8)  din Legea nr.  57/2019 privind Codul
Administrativ  ,  art.35 din Legea nr.  273/2006 privind finantele  publice  locale, prevederile
Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

MEMBRII FONDATORI:

1. COMUNA HOCENI  cu sediul în localitatea Hoceni, comuna Hoceni, județul
VASLUI,  reprezentata prin primar Țabără Vasile,  carte de identitate seria VS, nr.  586583,
CNP 1630707372243,  cetățean  roman  ,  domiciliat  in  localitatea  Hoceni,  comuna  Hoceni,
județul VASLUI, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Hoceni, județul VASLUI, nr. …… din …………;

2. COMUNA  CREȚEȘTI  cu  sediul  în  localitatea  Crețești,  comuna  Crețești,
județul VASLUI, reprezentata prin primar Lăstun Cerulențiu, carte de identitate seria VS, nr.
936702, CNP 1710809372234, cetățean roman , domiciliat in localitatea Satu Nou, comuna
Crețești, județul VASLUI, legal imputernicit în acest scop prin Hotararea Consiliului Local al
Comunei Hoceni, judetul VASLUI, nr. …… din …………;

3. COMUNA DIMITRIE CANTEMIR cu sediul în localitatea Hurdugi, comuna
Dimitrie  Cantemir,  judetul  VASLUI,  reprezentată  de  Acsinte  Mihai  ,  primar  al  comunei
Dimitrie  Cantemir,  județul  Vaslui,  carte  de  identitate  seria  VS,  nr.  945363,  CNP
1750923372235, cetatean roman , domiciliat in localitatea Gușiței, comuna Dimitrie Cantemir,
judetul VASLUI, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei
Hoceni, judetul VASLUI, nr. …… din …………;

4. COMUNA PĂDURENI  cu sediul  în  localitatea  Pădureni,  comuna Pădureni,
judetul VASLUI, reprezentata prin primar Diaconu Temistocle, carte de identitate seria VS, nr
349382, CNP 1520204372234, cetatean roman , domiciliat in localitatea Pădureni,  comuna
Pădureni, judetul VASLUI, legal împuternicit în acest scop prin Hotararea Consiliului Local al
Comunei Hoceni, judetul VASLUI, nr. …… din …………;

Au hotărât constituirea

 PARTENERIATULUI PUBLIC HOCENI – CREȚEȘTI - DIMITRIE
CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2022

Fără  personalitate  juridica  cu  utilitate  publica   constituind  o  grupare  echilibrata  si
reprezentativa  pentru  zona  din  județul  VASLUI  ,  ce  are  ca  obiectiv  creșterea  capacitații
organizaționale  a  comunităților  rurale  din  spațial  cuprins  de  parteneriat  ,  promovarea
dezvoltării  economice,  sociale  si  a  mediului,  consolidarea  competitivității  si  a  condițiilor
normale de trai , a sustenabilității si coeziunii.



CAPITOLUL I
 Dispoziții generale:

Art.  1 - Denumirea PARTENERIATULUI este  HOCENI  –  CREȚEȘTI  -  DIMITRIE
CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2022.
Art.  2   -  Sediul PARTENERIATULUI  este  într-un  spațiu  pus  la  dispoziție  de  domnul
PRIMAR ȚABĂRĂ VASILE, spațiu situat în incinta primăriei din Comuna Hoceni, Județul
VASLUI.
Art. 3   - Forma juridica: PARTENERIATUL este persoana non juridica romana, fără
scop patrimonial, neguvernamentala, apolitica si independenta de interes general.
Art.  4 - Durata  de  funcționare:  PARTENERIATUL  este  constituit  pe  o  durata
nedeterminata, începând cu data aprobării sale prin hotărâri ale consiliului local de către
membrii fondatori .

CAPITOLUL II
Scopul si obiectul de activitate al PARTENERIATULUI :

Art.  5 - PARTENERIATUL  are  ca  scop  depunerea  proiectului  -  Dezvoltarea  rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor naturale, precum și de integrare a activităților de transport,
distribuție  si  consum  final  în  comunele  Hoceni,  Crețești,  Dimitrie  Cantemir  si  Pădureni,
județul Vaslui, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
Art. 6   - Obiectul de activitate al PARTENERIATULUI consta in:
- Inițierea și elaborarea unei strategii locale de dezvoltare a zonei;
- Implementarea strategiei locale de dezvoltare;
- Susținerea unei politici de mediu, de conservare a resurselor biologice si utilizarea
durabila a acestora;
- Accesarea de fonduri europene si guvernamentale, precum si accesarea altor sisteme de
finanțare pentru implementarea rețelelor de distribuție gaze naturale pe teritoriul UAT-urilor
membre. 
- Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale, flexibile si creative;
- Organizare acțiuni de informare, consulting, publicitate, seminarii și simpozioane în
domeniul economic și social;
- Promovarea și consolidarea relațiilor între parteneri;
- Monitorizarea constantă a realizărilor obiectivelor propuse;
- Evaluarea performantelor;
- Realizarea schimburilor de experiența;
- Diseminarea cunoștințelor de specialitate si a bunelor practici;
- Acordarea  de  sprijin  logistic  persoanelor  interesate  in  problemele  specifice
PARTENERIATULUI. 

CAPITOLUL III
Organizare și funcționare:

Art. 7 - Membrii PARTENERIATULUI au următoarele drepturi:
- Să fie  informați  cu  privire  Ia  problemele  curente  ale
PARTENERIATULUI;
- Să participe la activitatea curenta a PARTENERIATULUI;
- Să participe  la  întâlnirile  interne  si  internaționale  specifice  activităților
PARTENERIATULUI ca reprezentanți ai acestuia;
- Să beneficieze de rezultatele demersurilor întreprinse de către PARTENERIAT, pentru
o cat mai eficienta activitate în domeniu;
- Să beneficieze de sprijin, asistenta si îndrumare in activitatea proprie;
- Să folosească mijloacele tehnice din dotare, datele si specialiștii PARTENERIATULUI;
- Să se retragă, la cerere;



Art. 8 - Membrii PARTENERIATULUI au următoarele obligații:
- Să cunoască și să respecte prevederile legislației în vigoare;
- Să participe la acțiunile și la activitatea PARTENERIATULUI;
- Să contribuie efectiv la realizarea obiectelor de activitate ale PARTENERIATULUI;
- Să aducă la îndeplinire atribuțiile  și  sarcinile repartizate de PARTENERIAT,  pentru
realizarea  scopului  acesteia,  să  contribuie  prin  donații  și  sponsorizări  la  îndeplinirea
obiectivelor majore ale PARTENERIATULUI;
- Să respecte normele de etica profesionala si ținuta morala in raporturile cu membrii
PARTENERIATULUI, cu partenerii contractanți, precum si cu terții;
- Să  faciliteze  furnizarea  de  informații  ce  sunt  solicitate  de  către  conducerea
PARTENERIATULUI, de către partenerii contractanți si de alte entități, in vederea derulării
de proiecte;

CAPITOLUL IV
 Dizolvarea si lichidarea PARTENERIATULUI:

Art. 9 - PARTENERIATUL se dizolva prin hotărârea membrilor fondatori.
Art. 10 -  PARTENERIATUL se dizolva de drept prin:
- Împlinirea duratei pentru care a fost constituita;
- Realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizări scopului pentru care a fost constituita
daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui
scop;
- Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea membrilor fondatori.
Art.  11 -  Partenerii  se  obligă  ca  în  termen  de  un  an  de  zile  să  constituie  Asociație  de
Dezvoltare Intercomunitară cu personalitate juridică cu scopul de a obține finanțarea și a derula
activitățile proiectului prin intermediul Asociației.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale si tranzitorii:

Art. 12 - Prezentul act constitutiv este întocmit în conformitate cu prevederile art.35 din Legea
nr.273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
prevederile  Legii  nr.500/2002  privind  finanțele  publice,cu  modificările  și  completările
ulterioare  și  în  conformitate  cu  art.89,  alin.(8)  din  O.U.G.nr.  57/2019  privind  Codul
Administrativ;

Orice modificare sau completare  hotărâta  de  membri  fondatori  se va opera  prin act
adițional .
Prezentul act constitutiv se completează de drept cu dispozițiile legale in vigoare. Prezentul
act constitutiv a fost încheiat in 5(cinci) exemplare originale.

MEMBRI FONDATORI:

COMUNA HOCENI
 PRIMAR, ȚABĂRĂ VASILE

COMUNA CREȚEȘTI 
PRIMAR, LĂSTUN CERULENȚIU

COMUNA DIMITRIE CANTEMIR
PRIMAR, ACSINTE MIHAI 

COMUNA PĂDURENI
PRIMAR, DIACONU TEMISTOCLE


