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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                        CONSILIUL LOCAL                     

 
      H O T Ă R Â R E A NR.   

 

 

privind: Încheierea unui Acord de parteneriat intre U.A.T. Tetoiu, 
U.A.T. Roșiile și U.A.T. Lăpușata în scopul înființării unei 
asociaţii de dezvoltare intercomunitare pentru 
implementarea proiectului " Înființare rețele inteligente de 
distribuție a gazelor naturale în Comunele Tetoiu, Rosiile și 
Lăpușata" în cadrul Programului naţional de investiţii 
"Anghel Saligny" 

 

 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 25.03.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Bucura Alexandru-Gheorghe a fost ales 
preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local 
Roşiile din data de 28.02.2022; 

Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile nr. 
1331/19.03.2022, raportul de specialitate, referatul de aprobare al  primarului 
comunei Roșiile,  înregistrat la nr. 1328/19.03.2022 referitor la Proiectul de 
hotărăre privind încheierea unui Acord de parteneriat intre U.A.T. Tetoiu, U.A.T. 
Roșiile și U.A.T. Lăpușata în scopul înființării unei asociaţii de dezvoltare 
intercomunitare pentru implementarea proiectului " Înființare rețele inteligente de 
distribuție a gazelor naturale în Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; aprobarea Hotărărilor 
Consiliilor  Locale ale comunelor menționate mai sus privind aprobarea încheierii 
unui protocol de colaborare între U.A.T.-uri; 
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile 
prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul Comunei Roşiile; 

În conformitate cu prevederile  O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului national de investiţii "Anghel Saligny"; Ordin nr. 278 al Ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și Ordin 167 al Ministrului energiei 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții 
prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
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95/2021, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 95/2021; 

În temeiul prevederilor art. 84, art. 87 alin. (5), art. 89-91, art. 133 alin. (1), 
art. 134 alin. (1) lit. a), alin 3 lit. (a), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. 
d), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), f), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), 
art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al 
comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 

 
 

H O T Ă R Â R E: 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat intre U.A.T. Tetoiu, 
U.A.T. Roșiile și U.A.T. Lăpușata în scopul înființării unei asociaţii de dezvoltare 
intercomunitare pentru implementarea proiectului "Înființare rețele inteligente de 
distribuție a gazelor naturale în Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", conform Anexei  nr. 1 care face 
parte integrantă la prezenta hotărăre. 
    Art. 2. Se aprobă aderarea comunei Roșiile, județul Vâlcea la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului "Înființare rețele 
inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comunele Tetoiu, Rosiile și 
Lăpușata" in cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny". 
 Art. 3. Se împuterniceşte primarul Comunei Roșiile, județul Vâlcea, dl. 
Constantin Dumitru, ca în numele şi pentru U.A.T. Roșiile să semneze acordul de 
parteneriat prevăzut la art. 1, inclusiv eventualele modificări ale acestuia, după 
caz. 
 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
primarul comunei Roșiile, județul Vâlcea. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile în 
vederea aducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariarosiile.ro prin 
intermediul secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea.  
 

Roşiile, 19.03.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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U.A.T. ..................  

Nr. ................ / .............................. 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 

in conformitate cu: 
            O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 
Saligny"; 

Ordin nr. 278 al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și 
Ordin 167 al Ministrului energiei privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, 
pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 
4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 95/2021; 

art. 89 — 91 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
                Hotărărea Consiliului  Local Roșiile nr. ____. din __.03.2022 privind aprobarea 
încheierii  unui Acord de parteneriat intre U.A.T. Tetoiu, U.A.T. Roșiile și U.A.T. 
Lăpușata în scopul înființării unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare pentru 
implementarea proiectului " Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul Programului naţional 
de investiţii "Anghel Saligny";  
                Hotărărea Consiliului  Local Tetoiu nr. ____. din __.03.2022 privind aprobarea 
încheierii  unui Acord de parteneriat intre U.A.T. Tetoiu, U.A.T. Roșiile și U.A.T. 
Lăpușata în scopul înființării unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare pentru 
implementarea proiectului "Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul Programului naţional 
de investiţii "Anghel Saligny";  
                Hotărărea Consiliului  Local Lăpușata nr. ____. din __.03.2022 privind aprobarea 
încheierii  unui Acord de parteneriat intre U.A.T. Tetoiu, U.A.T. Roșiile și U.A.T. 
Lăpușata în scopul înființării unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare pentru 
implementarea proiectului " Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul Programului naţional 
de investiţii "Anghel Saligny";          
        Protocolul de colaborare Incheiat intre părţi in scopul depunerii şi implementării 
cererii de finanţare pentru obiectivul de investiţii "Înființare rețele inteligente de 
distribuție a gazelor naturale în Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny". 
 
 

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr.  34 /25 .03.2022  

PROIECT 
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Art. 1. Părţile  
1.1. U.A.T. TETOIU prin Consiliul Local Tetoiu, cu sediul în Comuna Tetoiu, sat Țepești, 
judetul Valcea, codul de identificare fiscala 2541746, reprezentat legal prin Primar - 
domnul HERĂSCU VIOREL, în calitate de colaborator, Lider parteneriat/Partener 1; 
1.2. U.A.T. ROȘIILE prin Consiliul Local Roșiile, cu sediul  în Comuna Roșiile, sat. 
Roșiile, judetul Valcea, codul de identificare fiscala 2539495, reprezentat legal prin 
Primar - domnul CONSTANTIN DUMITRU, în calitate de colaborator, membru 
2/Partener 2; 
1.3. U.A.T. LĂPUȘATA prin Consiliul Local Lăpușata, cu sediul  în Comuna Lăpușata, 
sat Sărulești, judetul Valcea, codul de identificare fiscala 2541495, reprezentat legal 
prin Primar - domnul Joița Nicolae, în calitate de colaborator, membru 3/Partener 3. 
 
Au convenit urnultoarele: 
Art. 2. Obiectul contractulul de asociere 

Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl constituie colaborarea dintre părţi în 
scopul constituirii unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea 
proiectului "Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în 
Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul Programului naţional de investiţii 
"Anghel Saligny".  
Art. 3. Principiile de bună practică ale colaborării procesul conlucrării, părţile vor folosi 
toate modalităţile specifice de susţinere a dialogului, realizarea unei colaborări pentru 
atingerea obiectului asocierii. 
Art. 4. Roluri şi responsabilităţi in implementarea Acordului de parteneriat 

(1) In scopul realizării obiectului Acordului, părţile urmează a derula şi finanţa 
activităţile/subactivităţile descrise în tabelul de mai jos:



U.A.T. TETOIU - 
Partener nr. 1 şi 
Lider de parteneriat 
 

1.Depune toate diligenţele necesare înregistrării la Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 1n termenul prevăzut de O.U.G. nr. 
95/2021, a cererii de finanţare pentru obiectivul de investiţii "Înființare 
rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comunele 
Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny" şi asigură inclusiv scrierea cererii. 
2. Depune şi înregistrează la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei, în termenul prevăzut de O.U.G. nr. 95/2021, cererea de 
finanţare pentru obiectivul de investiţii "Înființare rețele inteligente de 
distribuție a gazelor naturale în Comunele Tetoiu, Rosiile și 
Lăpușata" in cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel 
Saligny". 
3. Participa la constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare 
Intercomunitară având ca scop, implementarea proiectului de 
dezvoltare de interes local "Înființare rețele inteligente de distribuție 
a gazelor naturale în Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in 
cadrul Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", sens în 
care dobandeşte calitatea de membru în cadrul Asociaţiei. 
4. Se obligă să Inflinţeze Asociaţia prevăzută 1a pct. 3 în termen de 
maxim 1 an de la data de semnării prezentului acord. 
5. Pune la dispoziţia asociaţiei de dezvoltare intercomunitară suma 
minimă prealocată pentru finanţare de către Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor 
Publice Administraţiei, in scopul realizarii obiectivului de investiţii 
"Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în 
Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul Programului 
naţional de investiţii "Anghel Saligny". 
6. Aprobă prin hotărâre a consiliului local cererea de finanţare alte 
documente necesare depunerii spre finanţare a proiectului de dezvoltare 
locală "Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale 
în Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul Programului 
naţional de investiţii "Anghel Saligny". 
7. Aprobă prin hotărâre a consiliului local devizul general estimativ, 
întocmit conform modelului prevăzut in anexa nr. 2.1 la Ordinul nr. 
278/167  din 2022. 
8. Pune la dispoziţia asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, cu titlu 
gratuit, întreaga documentaţie aferentă cererii de finanţare. 
9. Conlucrează cu Partenerul nr. 2 /3 şi furnizează acestuia orice informaţii 
şi documente legate de Acordul de parteneriat, inclusiv în scopul 
îndepliinirii propriilor obligaţii. 
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U.A.T. ROȘIILE - 
Partener nr. 2 
Membru parteneriat 

1. Depune toate diligenţele necesare înregistrării la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi în termenul prevăzut de O.U.G. 
nr. 95/2021, a cererii de finanţare pentru obiectivul de investiţii "Înființare 
rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comunele 
Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny" şi sprijină Partenerul nr. 1 în vederea 
depunerii cererii. 
2. Participă la constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare 
Intercomunitară având ca şi scop implementarea proiectului de dezvoltare 
de interes zonal "Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" sens în care 
dobândeşte calitatea de membru în cadrul Asociaţiei. 

3. Se obligă să Infiinţeze Asociaţia prevăzută la pct. 2 în termen de maxim 1 
an de la data de semnării prezentului acord. 

4. Pune la dispoziţia asociaţiei de dezvoltare intercomunitară suma minimă 
prealocată pentru finanţare de că.tre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei, in scopul realizării obiectivului de investiţii "Înființare 
rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comunele 
Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", 

5. Aprobă prin hotărare a consiliului local cererea de finanţare şi alte 
documente necesare depunerii spre finanţare a proiectului de 
dezvoltare locala "Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 

6. Aprobă prin hotărare a consiliului local devizul general estimativ, 1ntocmit 
conform modelului prevăzut In anexa nr. 2.1 la Ordinul nr. 278/167  din 
2022. 

7. Conlucrează cu Partenerul nr. 1 şi furnizează acestuia orice informaţii şi 
documente legate de Acordu1 de parteneriat, inclusiv scopul Indepliinirii 
proprii1or obligaţii. 

U.A.T. LĂPUȘATA - 
Partener nr. 3 
Membru parteneriat 
 

1. Depune toate diligenţele necesare înregistrării la Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi în termenul prevăzut de O.U.G. nr. 95/2021, a 
cererii de finanţare pentru obiectivul de investiţii "Înființare rețele 
inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comunele Tetoiu, 
Rosiile și Lăpușata" in cadrul Programului naţional de investiţii 
"Anghel Saligny" şi sprijină Partenerul nr. 1 în vederea depunerii cererii. 
2. Participă la constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară 
având ca şi scop implementarea proiectului de dezvoltare de interes local 
"Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în 
Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul Programului 
naţional de investiţii "Anghel Saligny", sens în care dobândeşte 
calitatea de membru în cadrul Asociaţiei. 



 

 
 

5 

 

3. Se obligă să Infiinţeze Asociaţia prevăzută la pct. 2 în termen de maxim 1 
an de la data de semnării prezentului acord. 

4. Pune la dispoziţia asociaţiei de dezvoltare intercomunitară suma minimă 
prealocată pentru fmanţare de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei in scopul realizării obiectivului de investiţii "Înființare 
rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comunele 
Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", 

5. Aprobă prin hotărare a consiliului local cererea de finanţare şi alte 
documente necesare depunerii spre finanţare a proiectului de 
dezvoltare locala "Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 

6. Aprobă prin hotărare a consiliului local devizul general estimativ, intocmit 
conform modelului prevăzut in anexa nr. 2.1 la Ordinul nr. 278/167  din 
2022. 

7. Conlucrează cu Partenerul nr. 1 şi furnizează acestuia orice informaţii şi 
documente legate de Acordu1 de parteneriat, inclusiv scopul Indepliinirii 
proprii1or obligaţii. 

 
Art. 5. Durata acordului de colaborare 
5.1 Prezentul Protocol intră in vigoare la data semnării lui de către părţi. 

5.2. Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord de parteneriat până la recepţia finală a 
investiţiei aferente proiectului "Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale 
în Comunele Tetoiu, Rosiile și Lăpușata" in cadrul Programului naţional de investiţii 
"Anghel Saligny". 
Art. 6. Drepturi şi obligaţii ale părţilor 

6.1. In vederea indeplinirii scopului prezentului Acord de parteneriat, părţile au unnătoare1e 
drepturi şi obligaţii: 

a) să desemneze şi să comunice celeilalte părţi persoana/persoanele şi datele de contact 
ale acestora în vederea derulării prezentului acord; 

b) să se implice şi sii coopereze activ în vederea realizării schimbului de date şi informaţii în 
vederea indeplinirii obiectului prezentului acord. 
Art. 7. Legea aplicabilă 

7.1 Prezentului Acord de parteneriat i se va aplica şi va fi interpretat in conformitate cu 
legislaţia românească. 

7.2. Pe durata prezentului Acord de parteneriat, părţile vor avea dreptul să convină in scris 
asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru, când aceste 
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute la momentul incheierii prezentului Acord de 
parteneriat sau când modificarea anumitor clauze din prezentul acord derivă din necesităţi 
obiective. 
Art. 8. Litigii 

Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul  Acord de parteneriat va fi 
soluţionată pe calea negocierilor intre părţi. 
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in situaţia in care părtile nu ajung la niciun acord privind soluţionarea disputei, aceasta va fi 
soluţionată de instanţele de judecată competente. 
 
Art 9. Dispoziţii finale 

Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost investiţi 
cu toate puterile legale de a semna şi executa prezentul Acord de parteneriat. 
Prezentul Acord de parteneriat a fost semnati in  3 exemplare originale, in limba 
romănă, câte unul pentru fiecare parte, toate având aceeaşi valoare juridică. 
 
Semnături 
U.A.T. TETOIU                                      U.A.T. LĂPUȘATA 
Primar,  HERĂSCU VIOREL                       Primar, JOIȚA NICOLAE 
 
U.A.T. ROȘIILE 
Primar, CONSTANTIN DUMITRU 
 

Roşiile, 19.03.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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