ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL
ORAŞ MURFATLAR
Nr.50038/07.04.2021
Către, Administrator public Termen:.06.04.2021
Comisia nr.1, 3; Termen: 07.04.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru dezvoltare locală între UAT oraș
Murfatlar și Asociația Umanitară Pascu Andrei
Consiliul Local Murfatlar întrunit în şedința extraordinară azi, 12.04.2021;
Văzând:
- Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare iniţiate de primarul oraşului Murfatlar, Gheorghe
Cojocaru;
- Adresa nr. 2624/31.03.2021 a Asociației Umanitară Pascu Andrei;
- Raportul de specialitate întocmit de Administratorul public, Pavel Mihai;
- Ghidul solicitantului privind Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2020 pentru regiunile mi
puțin dezvoltate) Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea
și promovarea dezvoltării la nivel local, Programul Operațional Capacitate Administrativă;
- Avizul comisiei nr. 1 si 3;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.e, alin. 9, lit. a, art. 196 alin 1 din Ordonanţa de Urgenţa
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală între UAT oraș
Murfatlar și Asociația Umanitară Pascu Andrei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta.
Art.2 - Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Parteneriatului pentru Dezvoltare
Locală, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta.
Art. 3 - Împuternicirea primarului orașului Murfatlar, domnul Cojocaru Gheorghe să semneze Acordul
de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Parteneriatului
pentru Dezvoltare Locală
Art. 4 - Secretarul oraşului va comunica prezenta Instituţiei Prefectului-Judeţul Constanţa, primarului
oraşului Murfatlar, precum şi tuturor factorilor interesaţi.
Prezenta a fost adoptată cu ……..…..voturi pentru, …….... abțineri, .......... voturi împotrivă.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VINTILĂ FLORIN

Anexa nr. 1 la HCL nr. _____/__________

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ
Având în vedere Ghidul Solicitantului privind Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2020
pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se
implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, PROGRAMUL OPERAŢIONAL
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ.
Art. 1 Părţile
1. Asociația Umanitară Pascu Andrei, având sediul social în Județul Ilfov, Localitatea Bragadiru,
Starda Prelungirea Ghencea, nr. 45, bl. C1, sc. A, etaj 2, ap. 17, CUI/CIF 27408215, prin reprezentantul
legal Pascu Ion Aurelian Constantin, în calitate de Preşedinte,
şi
2. UAT oraș Murfatlar, cu sediul în Orașul Murfatlar, Str. Calea Dobrogei nr. 1, Judeţul Constanța,
CIF 4859712, prin reprezentantul legal Gheorghe COJOCARU, în calitate de Primar,
denumite în continuare părţi, încheie următorul acord de parteneriat.
Art. 2 Scopul acordului
(1) Scopul acestui acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţi pentru susținerea și
promovarea dezvoltării la nivel local în domeniul comunicării (interne și cu beneficiarii), managementului
(timpului și al documentelor), sistemului de control intern /managerial (obiectivelor specifice, riscurilor și
indicatorilor de performanță și monitorizării) și a strategiei de dezvoltare locală, printr-o serie de acţiuni şi
activităţi, ce vor fi puse în practică atât pe perioada de implementare a proiectului, cât şi pentru o perioadă
de cel puţin 6 luni după finalizarea proiectului ce va fi depus de către Asociația Umanitară Pascu Andrei în
cadrul Cererii de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puţin dezvoltate),
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ.
Art. 3 Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor parteneriatului şi să-şi asume
responsabilităţile aferente;
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze reciproc asupra tuturor
aspectelor privind evoluţia parteneriatului;
(3) Ambii parteneri trebuie să realizeze obiectivele din acordul de parteneriat, cu respectarea
celor mai înalte standarde profesionale şi de etică.
Art. 4 Obiectivele acordului
(1) Cooperarea între părţi pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local în domeniul
comunicării (interne și cu beneficiarii), managementului (timpului și al documentelor), sistemului de
control intern /managerial (obiectivelor specifice, riscurilor și indicatorilor de performanță și monitorizării)
și a strategiei de dezvoltare locală;
(2) Desemnarea unor persoane implicate direct sau indirect în domeniul planificării sau
managementului de proiecte, pentru a face parte din cadrul grupului ţintă ce va fi constituit la nivelul
proiectului de finanţare, precum şi participarea reprezentaţilor desemnaţi la atelierele de lucru ce vor fi
realizate prin proiect;
(3) Participarea persoanelor desemnate la cursul de specialitate din domeniul planificării
strategice și managementului de proiect ce va fi organizat în cadrul proiectului de finanţare;
(4) Colaborarea cu experţii din cadrul proiectului de finanţare pentru identificarea nevoilor
specifice, în vederea realizării Ghidului de Bune Practici;
(5) Conlucrarea cu reprezentanţii Asociației Umanitare Pasu Andrei, în vederea asigurării
funcţionalităţii prezentului parteneriat de dezvoltare locală la 6 luni după finalizarea proiectului de
finanţare.
Art. 5 Modalităţi de realizare
(1) Organizarea de întâlniri tematice, ateliere de lucru, seminarii, conferinţe, videoconferinţe şi

alte asemenea, în vederea stabilirii procedurilor concrete pentru asigurarea funcţionalităţii parteneriatului;
(2) Participarea persoanelor desemnate în cadrul grupului ţintă, atelierelor de lucru şi cursului de
instruire ce vor fi organizate în cadrul proiectului;
(3) Identificarea nevoilor locale pentru a putea fi propuse soluţii de rezolvare de către experţii din
cadrul proiectului, prin Ghidul de Bune Practici;
(4) Modalitatea concretă de funcţionare a parteneriatului va fi descrisă în cadrul Regulamentului de
organizare şi funcţionare.
Art. 6 Perioada de valabilitate şi modificări ulterioare
(1) Acordul de parteneriat este valabil pe perioada de implementare a proiectului şi pe o perioadă
de minim 6 luni de la data implementării proiectului de finanţare ce va fi depus de către Asociația
Umanitară Pascu Andrei în cadrul Cererii de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai
puţin dezvoltate), Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea
şi promovarea dezvoltării la nivel local, PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ.
(2) Acordul de parteneriat poate fi modificat, completat sau prelungit cu acordul scris al părţilor,
prin act adiţional.
Art. 7 Rezilierea
(1) Acordul de parteneriat poate fi denunţat unilateral, motivat, de către oricare dintre părţi cu o
notificare prealabilă, comunicată cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea.
Art. 8 încetarea acordului de parteneriat
(1) Prezentul acord de parteneriat încetează la data ajungerii la termen.
(2) Prezentul acord de parteneriat poate înceta înainte de termen, cu acordul scris al părţilor.
(3) Prezentul acord de parteneriat încetează în cazul în care nu va fi finanţată Cererea de finanţare depusă
de către Asociația Umanitară Pascu Andrei în cadrul Cererii de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru
regiunile mai puţin dezvoltate), PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ.
(4) Prezentul acord de parteneriat încetează de drept în caz de forţă majoră, aşa cum este definită de lege.
Art. 9 Dispoziţii finale
(1) Prevederile prezentului acord vor fi guvernate, interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu
legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.
(2) Pentru atingerea obiectivelor pentru care a fost încheiat prezentul acord de parteneriat, părţile vor
acţiona cu bună credinţă şi vor depune toate diligenţele.
(3) În eventualitatea unui litigiu între părţile semnatare, survenit în executarea acestui acord de parteneriat,
se va încerca soluţionarea pe cale amiabilă, în termen de 30 zile calendaristice. în situaţia în care nu se
poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească
competentă.
(4) Prezentul Acord de parteneriat nu generează obligaţii financiare între părţi.
Prezentul Acord de parteneriat s-a încheiat în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare
dintre Părţi, şi va intra în vigoare de ia data semnării documentului de către părți.
Asociația Umanitară
Pascu Andrei
Preşedinte,
Pascu Ion Aurelian Constantin

Primăria Orașului Murfatlar
Primar,
Gheorghe COJOCARU

Anexa nr. 2 la HCL nr. ______/__________
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PARTENERIATULUI PENTRU
DEZVOLTARE LOCALĂ
Art. 1 Prezentul Regulament prezintă informaţii concrete cu privire la modul de îndeplinire a
obiectivelor prevăzute în cadrul Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală încheiat între Părţi, în
vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost constituit parteneriatul.
Art. 2 (1) Asociația Umanitară Pascu Andrei intenţionează să depună spre finanţare un proiect în
cadrul Programului Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte 14/2021, având ca scop
consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale și partenerilor sociali de a se implica în
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, respectiv să pună bazele unor parteneriate încheiate cu
autorităţi locale, care să fie funcţionale la 6 luni după finalizarea proiectului.
(2) Primăria Orașului Murfatlar – partener, va aloca resurse umane pentru participarea în cadrul proiectului,
respectiv va desemna un număr de două persoane la solicitarea Asociației Umanitare Pascu Andrei, care
vor participa ca și coorganizatori ai grupului ţintă pentru atelierele de lucru, conferinţe, cursuri și alte
activități în cadrul proiectului.
Art. 3 Evenimentele din cadrul proiectului vor fi organizate conform legislației în vigoare, pentru a
respecta restricţiile impuse de autorităţi.
Art. 4 Reprezentanţii desemnaţi ai Primăriei Orașului Murfatlar - partener vor colabora cu experţii
Asociației Umanitare Pascu Andrei din cadrul proiectului în vederea identificării nevoilor de dezvoltare la
nivel local, pentru a putea fi propuse soluţii specifice de rezolvare.
Art. 5 (1) Experţii din cadrul proiectului vor elabora un Ghid de Bune Practici, cu instrumente şi
mecanisme specifice nevoilor identificate.
(2) Ghidul va cuprinde exemple de bună practică privind crearea şi implementarea unor instrumente /
mecanisme pentru dezvoltarea / monitorizarea / implementarea unor activități specifice domeniilor agreate,
la nivel local.
Art. 6 Modalitatea de comunicare şi colaborare pentru asigurarea funcţionalităţii parteneriatului
între reprezentanţii desemnaţi şi echipa de implementare a proiectului va fi atât în sistem Ofline cât și
Online, prin videoconferinţă şi email, precum şi prin poştă, după caz.
Art. 7 (1) Cooperarea şi colaborarea pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local în
domeniul comunicării (interne și cu beneficiarii), managementului (timpului și al documentelor),
sistemului de control intern /managerial (obiectivelor specifice, riscurilor și indicatorilor de performanță și
monitorizării) și a strategiei de dezvoltare locală, se va materializa prin realizarea unor printr-o serie de
acţiuni şi activităţi, ce vor fi puse în practică atât pe perioada de implementare a proiectului cât și pe o
perioadă de 6 luni de la data finalizării proiectului, care vor consta în întâlniri lunare, desfăşurate prin
mijloace de comunicare electronică de tip videoconferinţă.
(2) În cadrul întâlnirilor vor fi abordate probleme punctuale privind implementarea acțiunilor,
propunându-se soluţii bazate pe Ghidul de Bune Practici și bazat pe opinia furnizată de experţii Asociației
Umanitare Pascu Andrei.
(3) La aceste evenimente vor participa persoanele desemnate de către Primăria Orașului Murfatlar –
partener, experţii Asociației Umanitare Pascu Andrei, precum şi alte persoane interesate la nivel local, în
funcţie de tematica specifică abordată.
(4) Experţii Asociației Umanitare Pascu Andrei vor elabora un raport aferent fiecărei întîlniri, în care vor
recomanda soluţii pentru problemele punctuale identificate.
Art. 7 Asociația Umanitară Pascu Andrei va realiza un raport de activitate pentru o perioadă de 6 luni de la
data finalizării proiectului, în cadrul căruia vor fi surprinse activităţile desfăşurate.
Prezentul Regulament s-a încheiat în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare
dintre Părţi, şi intră în vigoare de ia data semnării documentului de către părți.
Asociația Umanitară
Pascu Andrei
Preşedinte,
Pascu Ion Aurelian Constantin

Primăria Orașului Murfatlar
Primar,
Gheorghe COJOCARU

