
Anexa 2 la HCL nr.28 /19.04.2022

ACORD DE PARTENERIAT

AL PARTENERIATULUI PUBLIC “HOCENI – CRE E TI - DIMITRIE CANTEMIRȚ Ș
- 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  finan ele  publice  locale,ț  prevederile  Legii
nr.500/2002 privind finan ele publice, cu modificarile i completarile ulterioareț ș , membrii fondatori :

Au hotărât constituirea

ACORDULUI DE PARTENERIAT  PUBLIC  “HOCENI  –  CRE E TI  -  DIMITRIEȚ Ș
CANTEMIR  -  PĂDURENI  GAZE  2022”  fără  personalitate  juridică  cu  utilitate  publica
constituind o grupare echilibrată i reprezentativă pentru zona din jude ul VASLUI, ce are ca obiectivș ț
cre terea  capacita ii  organiza ionale  a  comunită ilor  rurale  din  spa ial  cuprins  de  parteneriat,ș ț ț ț ț
promovarea dezvoltării economice, sociale i a mediului, consolidarea competitivită ii i a condi iilorș ț ș ț
normale de trai, a sustenabilită ii i coeziunii.ț ș

1. COMUNA  HOCENI  cu  sediul  în  localitatea  Hoceni,  comuna  Hoceni,  jude ul  VASLUI,ț
reprezentata prin primar abără Vasile, carte de identitate seria VS, nr. 586583, CNP 1630707372243,Ț
cetă ean roman , domiciliat in localitatea Hoceni, comuna Hoceni, jude ul VASLUI, legal împuternicitț ț
in acest scop prin Hotărârea Consiliului  Local al  Comunei Hoceni,  jude ul VASLUI, nr. …… dinț
…………;

2. COMUNA CRE E TI  Ț Ș cu sediul în localitatea Cre e ti,  comuna Cre e ti,  jude ul VASLUI,ț ș ț ș ț
reprezentata  prin  primar  Lăstun  Cerulen iu,  carte  de  identitate  seria  VS,  nr.  936702,  CNPț
1710809372234,  cetă ean  roman  ,  domiciliat  in  localitatea  Satu  Nou,  comuna  Cre e ti,  jude ulț ț ș ț
VASLUI,  legal  împuternicit  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,
jude ul  Vaslui,  ț carte  de  identitate  seria  VS,  nr.  945363,  CNP 1750923372235   cetatean  roman  ,
domiciliat  in localitatea Gu i ei, comuna Dimitrie Cantemir,  judetul VASLUI, legal imputernicit  inș ț
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 imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Hoceni, judetul
VASLUI, nr. …… din …………;

I. Dispozi ii generale:ț

Art.  1 - Denumirea PARTENERIATULUI  este  :  “  HOCENI  –  CRE E TI  -  DIMITRIEȚ Ș
CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2022.”.

Art.  2   - Sediul PARTENERIATULUI este  întru-un spa iu pus la  dispozi ie  de domnul PRIMARț ț
ABĂRĂ VASILE, spa iu situat în incinta primăriei din comuna Hoceni, Jude ul VASLUI.Ț ț ț



Art.  3   - Forma juridica:  PARTENERIATUL este  persoana non juridică română, fără  scop
patrimonial, neguvernamentală, apolitică i independentă de interes general.ș

Art. 4 - Durata de func ionare:ț
PARTENERIATUL este constituit  pe o durata nedeterminata,  începând cu data aprobării  sale
prin hotărâri ale consiliului local de către membrii fondatori.

CAPITOLUL II
Scopul i obiectul de activitate al PARTENERIATULUI:ș

Art. 5 - PARTENERIATUL  are ca scop depunerea proiectului -  Dezvoltarea re elelor inteligente deț
distribu ie a gazelor naturale, precum i de integrare a activită ilor de transport, distribu ie si consumț ș ț ț
final  în  comunele  Hoceni,  Cre e ti,  Dimitrie  Cantemir  si  Pădureni,  jude ul  Vaslui,ț ș ț  în  cadrul
Programului Na ional de Investi ii Anghel Saligny.ț ț

Art. 6   - Obiectul de activitate al PARTENERIATULUI constă în:
- Ini ierea i elaborarea unei strategii locale de dezvoltare a zonei;ț ș
- Implementarea strategiei locale de dezvoltare;
- Sus inerea  unei  politici  de  mediu,  de  conservare  a  resurselor  biologice  i  utilizareaț ș
durabila a acestora;
- Accesarea  de  fonduri  europene  i  guvernamentale,  precum  i  accesarea  altor  sisteme  ș ș de
finan are pentru implementarea re elelor de distribu ie gaze naturale pe teritoriul UAT-urilor membre. ț ț ț
- Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale, flexibile i creative;ș
- Organizare  ac iuni  de  informare,  consulting,  publicitate,  seminarii  i  simpozioane  înț ș
domeniul economic i social;ș
- Promovarea i consolidarea rela iilor între parteneri;ș ț
- Monitorizarea constantă a realizările obiectivelor propuse;
- Evaluarea performan elor;ț
- Realizarea schimburilor de experien a;ț
- Diseminarea cuno tin elor de specialitate i a bunelor practici;ș ț ș
- Acordarea  de  sprijin  logistic  persoanelor  interesate  în  problemele  specifice
PARTENERIATULUI. 

CAPITOLUL III
Organizare si functionare:

Art. 7 - Membrii PARTENERIATULUI au următoarele drepturi:
- Să fie informa i cu privire Ia problemele curente ale PARTENERIATULUI;ț
- Să participe la activitatea curenta a PARTENERIATULUI;
- Să participe  Ia  întâlnirile  interne  si  interna ionale  specifice  activită ilorț ț
PARTENERIATULUI ca reprezentan i ai acestuia;ț
- Să beneficieze de rezultatele demersurilor întreprinse de către PARTENERIAT, pentru o cat
mai eficienta activitate in domeniu;
- Să beneficieze de sprijin, asistenta si îndrumare in activitatea proprie;
- Să folosească mijloacele tehnice din dotare, datele si speciali tii PARTENERIATULUI;ș
- Să se retragă, la cerere;

Art. 8 - Membrii PARTENERIATULUI au următoarele obliga ii:ț
- Să cunoască i să respecte prevederile legisla iei în vigoare ;ș ț
- Să participe la ac iunile i Ia activitatea PARTENERIATULUI;ț ș
- Să contribuie efectiv Ia realizarea obiectelor de activitate ale PARTENERIATULUI;



- Să aducă Ia îndeplinire atribu iile i sarcinile repartizate de PARTENERIAT, pentru realizareaț ș
scopului  acesteia,  să  contribuie  prin dona ii  i  sponsorizări  Ia  îndeplinirea  obiectivelor  majore  aleț ș
PARTENERIATULUI;
- Să  respecte  normele  de  etica  profesională  i  inuta  morala  în  raporturile  cu  membriiș ț
PARTENERIATULUI, cu partenerii contractan i, precum si cu ter ii;ț ț
- Să  faciliteze  furnizarea  de  informa ii  ce  sunt  solicitate  de  către  conducereaț
PARTENERIATULUI,  de  către  partenerii  contractan i  i  de  alte  entită i,  în  vederea  derulării  deț ș ț
proiecte;

CAPITOLUL IV
Dizolvarea i lichidarea PARTENERIATULUI:ș

Art. 9 - PARTENERIATUL se dizolvă prin hotărârea membrilor fondatori .
Art. 10 - PARTENERIATUL se dizolvă de drept prin:

- Împlinirea duratei pentru care a fost constituita;
- Realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării 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  Asocia ie  de Dezvoltareț
Intercomunitară  cu  personalitate  juridică  cu  scopul  de  a  ob ine  finan area  i  a  derula  activită ileț ț ș ț
proiectului prin intermediul Asocia iei.ț

CAPITOLUL V
Dispozi ii finale i tranzitorii:ț ș

Art. 12 -  Prezentul act  constitutiv  este întocmit 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 finan ele publice, cu modificarile i completărileț ș
ulterioare;

Orice modificare sau completare hotărâta de membri fondatori se va opera prin act aditional .

Prezentul acord constitutiv se completează de drept cu dispozi iile legale in vigoare. Prezentul acordț
constitutiv a fost încheiat in 5(cinci) exemplare originale.

MEMBRI FONDATORI:

COMUNA HOCENI
 PRIMAR, ABĂRĂ VASILEȚ

COMUNA CRE E TI Ț Ș
PRIMAR, LĂSTUN CERULEN IUȚ

COMUNA DIMITRIE CANTEMIR
PRIMAR, ACSINTE MIHAI 

COMUNA PĂDURENI
PRIMAR, DIACONU TEMISTOCLE 

Pre edinte de edin ăș ș ț                         Secretar General,
MARIN CORINA-MIHAELA Munteanu Mirela 


