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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

HOTĂRÂREA nr. 16 din 31.03.2021 
 

privind  aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între  
Asociația Simț Civic în calitate de lider de parteneriat,  Asociația de Tineret 
Onix (partener 1) și UAT Valea Râmnicului în calitate de (partener 2) în scopul 
promovării proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structurat 
și participare publică” - Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 
pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor și 
partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la 
nivel local” 

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
 

Având în vedere  : 
• referatul de  aprobare  al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la 

nr.2591 din 26.03.2021;  
• raportul de avizare  al  doamnei  Iordăchescu Viorica   –  consilier  înregistrat la 

nr.2592 din 26.03.2021; 
• raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului  local  înregistrat  la 

nr.2593 din 26.03.2021; 
• prevederile adresei nr.23 din 23.03.2021 a Asociației ”Simț Civic” prin care solicită 

încheierea unui acord de parteneriat pentru dezvoltare locală; 
• prevederile ”GHIDULUI SOLICITANTULUI - Cererea de proiecte POCA/659/2/1 

(CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-
urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării 
la nivel local” se constituie prezentul PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE 
LOCALĂ (PDL) în cadrul proiectului „Construim comunități și oameni prin 
dialog structurat și participare publică” propus de Asociația Simț Civic, în 
calitate de solicitant eligibil; 

• prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• prevederile  art. 129 alin.1 și alin.2 lit.e și alin.9 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ;  

• În temeiul  art. 139  alin.3 lit.f, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și 
alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  
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HOTĂRĂŞTE :  
 
Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală 
între Asociația Simț Civic în calitate de lider de parteneriat,  Asociația de Tineret Onix 
(partener 1) și UAT Valea Râmnicului în calitate de (partener 2), în scopul 
promovării proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structurat și 
participare publică” - Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se 
implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”, conform anexei nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.2. Se aprobă Regulamnetul de Organizare și Funcționare al Parteneriatului pentru 
Dezvoltare Locală , conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, domnul 
Galbenu Marian să semneze Acordul de Parteneriat și Regulamentul de Organizare și 
Funcțiomare al Parteneriatului. 
 
Art.4.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

      31.03.2021                              VALEA RÂMNICULUI 
 

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                                                                 
    Răducan Mădălina – Daniela                                             Secretar general, 

                                                                                        Jr. Şerbu Ionuţ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința 

ordinară din 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.3 lit.f din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un număr de  14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul 
total de 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți la ședință.       
 
 



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.16/2021 

 

ACORD DE PARTENERIAT 
PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 

 
Art. 1 Părțile 

1.1 Asociația Simț Civic, cu sediul: str. Mihai Bravu nr. 67-73, Sector 2, București, e-mail: 
ameliaboros@yahoo.com, CIF: 31712246, Lider de parteneriat, reprezentată de                                             
doamna Boros Amelia – Președinte, 

1.2 Asociația de Tineret Onix, cu sediul: str. Tudor Vladimirescu, nr. 20, Municipiul Râmnicu Sărat, 
cod poștal 125300, județul Buzău, e-mail: asociatiaonix@gmail.com, CIF: 27106390, înregistrată în 
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 1756 / 2010, Partener 1, reprezentat prin                                     
domnul Ceparu Florin - Președinte, 

1.3 UAT Comuna Valea Râmnicului, cu sediul: localitatea Valea Râmnicului, comuna Valea 
Râmnicului, județul Buzău, România, cod poștal  127660, telefon: 0238.744.410, fax: 0238.772.153, 
email: primariavalearamnicului@yahoo.com CIF: 3662703, în calitate de Partener 2, reprezentat legal 
prin domnul Galbenu Marian, Primar al Comunei Valea Râmnicului. 

Art. 2 Obiectul acordului 

2.1 Obiectul acordului este reprezentat de colaborarea părților pentru a asigura consolidarea capacității 
organizațiilor non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel 
local, alături de APL și de instituțiile din subordinea/ coordonarea Consiliului Local al Comunei Valea 
Râmnicului, în vederea îndeplinirii următoarelor activități, din domeniile Dialog structurat și 
Participare publică, pe durata implementării proiectului ”Construim comunități și oameni prin 
dialog structurat și participare publică” și pe durata perioadei de sustenabilitate: 

A1.  Dezvoltarea/implementarea de instrumente de monitorizare și evaluare a planurilor și 
programelor locale ce vizează dialogul social structurat pentru accesul tinerilor în poziții de 
conducere în administrația locală: 

Subactivitatea A1.1 - Dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare a dialogului social 
structurat privind accesul și participarea tinerilor în poziții de conducere în administrația locală; 

Subactivitatea A1.2 - Implementarea unui plan local de acțiune pentru accesul tinerilor la poziții de 
conducere și participarea la actul administrativ la nivel local; 

A2.  Dezvoltarea capacitaților membrilor ONG prin instruiri si participări la rețele tematice 
pe teme de dialog social structurat: 

Subactivitatea A2.1. - Instruirea si certificarea grupului ținta; 

Subactivitatea A2.2. - Rețele tematice pentru dezvoltarea de parteneriate in vederea creșterii nivelului 
de responsabilitate civica privind accesul si participarea tinerilor la poziții de conducere in 
administrația publica locala; 

A3. Utilizarea dialogului social structurat pentru organizarea de dezbateri publice pe teme 
de egalitate de șanse, nediscriminare si dezvoltare umana durabila: 

Subactivitatea A3.1. - Dezbateri publice in cadrul parteneriatelor la nivel local pe teme de egalitate de 
șanse si nediscriminare; 



Subactivitatea  A3.2. - Dezbateri publice in cadrul parteneriatelor la nivel local pe teme de dezvoltare 
umana durabila. 

Proiectul „Construim comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică”  va fi depus 
și implementat în cadrul Apelului de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate) – “Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea 
și promovarea dezvoltării la nivel local”. 

Art. 3 Durata acordului 

3.1 Prezentul acord are o valabilitate de 42 de luni de la data semnării acestuia și poate fi prelungit 
prin act adițional. 

Art. 4 Drepturile și obligațiile părților 

4.1 Drepturile și obligațiile părților vor fi stabilite prin intermediul ”REGULAMENTUL DE 
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE 
LOCALĂ (PDL) DE LA NIVELUL COMUNEI VALEA RÂMNICULUI”, anexă la prezentul 
Acord de parteneriat. 

Art. 5 Dispoziții finale 

5.1 Modificarea, completarea, încetarea sau prelungirea prezentului acord se poate face numai prin act 
adițional; 

5.2 Prezentul acord a fost încheiat azi _________, în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru 
fiecare dintre părți și 1 exemplar pentru AMPOCA. 

 

Asociația Simț Civic     UAT Comuna Valea Râmnicului 
Președinte,      Primar, 
Boros Amelia      Galbenu Marian 
 
 
 
 
Asociația de Tineret Onix 
Președinte,      
Ceparu Florin 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 	 	 	 	 	 	  Anexa nr.2 la H.C.L. nr.16/2021 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 
AL PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 
(PDL) DE LA NIVELUL COMUNEI VALEA RÂMNICULUI 

 
Capitolul 1 – Dispoziții generale 

Art. 1 Constituire 

(1) În conformitate cu prevederile ”GHIDULUI SOLICITANTULUI - Cererea de proiecte 
POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-
urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” se 
constituie prezentul PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL) în cadrul 
proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică” propus de 
Asociația Simț Civic, în calitate de solicitant eligibil; 

(2) Parteneriatul este constituit între UAT Comuna Valea Râmnicului, Asociația de Tineret Onix și 
Asociația Simț Civic; 
 

Art. 2 Rolul 

(1) PDL „Construim comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică” are rolul de 
a asigura consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale de a se implica în formularea și 
promovarea dezvoltării la nivel local, alături de APL și de instituțiile din subordinea/coordonarea 
Consiliului Local al Comunei Valea Râmnicului; 

(2) În cadrul PDL sunt susținute acțiuni de consolidarea capacității interne, în vederea atragerii și 
menținerii de membri și/sau voluntari, îmbunătățirea capacității acestora de a-și extinde aria de 
intervenție și de a multiplica activitățile cu impact pozitiv, precum și inițiative care își propun 
creșterea implicării cetățenilor în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie activă), 
oferind tuturor vârstelor și grupurilor sociale oportunitatea de a se implica în acțiuni voluntare, 
inițiative care contribuie la promovarea și respectarea valorilor democratice și a drepturilor omului; 

(3) În cadrul PDL sunt susținute colaborările instituționale între APL și societatea civilă, formată din 
ONG-uri (inclusiv structurile asociative ale autorităților administrației publice, camerele de comerț) și 
Parteneri sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale 
acestora cu personalitate juridică), în vederea: 

a) formulării de politici publice de interes local, respectiv realizării unor strategii de dezvoltare locală 
sau sectorială; 

b) promovării în parteneriat a unor proiecte de interes public local și asigurării finanțării acestora din 
fonduri publice, private, de redresare și reziliență sau structurale. 

Capitolul II – Componența structurii parteneriale 

Art. 3 – Componența PDL 

Parteneriatul pentru dezvoltare locală (PDL) este coordonat de un consiliu constituit din: 

(1) Asociația Simț Civic, care nominalizează 4 persoane în cadrul PDL: 

a) 1 persoană – în calitate de manager de proiect și coordonator al secretariatului tehnic al PDL; 



b) 1 persoană – în calitate de reprezentant legal/împuternicit al partenerului; 

c) 2 persoane în calitate de experți. 

(2) Asociația de Tineret Onix, care nominalizează 4 persoane în cadrul PDL: 

a) 1 persoană – în calitate de responsabil partener și membru al secretariatului tehnic al PDL; 

b) 1 persoană – în calitate de reprezentant legal/împuternicit al partenerului; 

c) 2 persoane în calitate de experți. 

(3) UAT Comuna Valea Râmnicului care nominalizează 3 persoane în cadrul PDL: 

a) 1 persoană – în calitate de reprezentant legal/împuternicit al partenerului; 

b) 2 persoane în calitate de experți / factori de decizie. 

Art. 4 – Componența grupurilor tematice ale PDL 

(1) În cadrul PDL se pot constitui grupuri tematice de lucru cu participarea unui număr de maximum 3 
persoane din partea fiecărui partener (Asociația Simț Civic și Asociația de Tineret Onix); 

(2) În cadrul grupurilor tematice, pot participa la dezbateri și câte un reprezentant al altor instituții 
publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Valea Râmnicului sau a altor APL sau servicii 
deconcentrate, precum și reprezentanți ai ONG-urilor și sindicatelor reprezentate la nivelul Comunei 
Valea Râmnicului; 

(3) Grupurile tematice se pot constitui, pe baza nevoilor identificate (fără a se limita la acestea), în 
următoarele domenii, care au fost transpuse în cadrul activităților ce stau la baza Acordului de 
parteneriat: 

- Dialog structurat 

- Participare publică 

- Politici publice și strategii 

- Dezvoltare urbană durabilă 

- Tineret 

Capitolul III – Atribuții principale 

Art. 5 Atribuțiile consiliului de coordonare al PDL 

Consiliul de coordonare al PDL are următoarele atribuții: 

- Se întâlnește (fizic sau virtual) cel puțin o dată pe lună pentru a lua decizii sau pentru a monitoriza și 
evalua activitatea curentă a PDL și a proiectului; 

- Stabilește procedurile de lucru proprii și ale grupurilor tematice; 

- Propune spre dezbatere și decizie plenului Consiliului Local al Comunei Valea Râmnicului proiecte, 
programe, politici sau strategii de interes rezultate în urma implementării proiectului și/sau ale 
lucrărilor PDL și ale grupurilor tematice. 

Art. 6 Atribuțiile coordonatorului PDL 

Coordonatorul PDL este managerul de proiect și coordonatorul secretariatului tehnic al PDL și are 
următoarele atribuții: 



- Coordonează proiectul și echipa de proiect; 

- Asigură relaționarea cu finanțatorul și terții; 

- Convoacă întâlnirile PDL; 

- Pregătește și stabilește agenda întâlnirilor PDL și ale grupurilor tematice; 

- Conduce întâlnirile de plen ale PDL și pe cele ale grupurilor tematice la care participă; 

- Reprezintă PDL la diverse reuniuni la care acesta este invitat; 

- Semnează documentele elaborate în cadrul PDL; 

- Coordonează secretariatul tehnic al PDL. 

Art. 7 Atribuțiile grupurilor tematice 

Grupurile tematice sunt constituite de către consiliul PDL cu un scop tematic bine stabilit și pentru 
durată limitată în timp și au următoarele atribuții: 

- Analiza nevoilor pentru domeniul în care au fost constituite; 

- Dezbaterea nevoilor, prioritizarea nevoilor și identificarea de soluții; 

- Propunerea în scris, a unui document de poziție și/sau a unor soluții la problemele/nevoile 
identificate. 

Capitolul IV – Funcționarea PDL 

Art.8 Funcționarea consiliului de coordonare al PDL 

(1) Convocarea consiliului se face de către coordonatorul PDL, cu minim 3 zile înainte de data 
ședinței, care de regulă se desfășoară cu cel puțin 10 zile înaintea datelor stabilite pentru ședințele de 
Consiliului Local sau ori de câte ori este nevoie, cu consultarea prealabilă a partenerilor; invitația va 
cuprinde, data, ora, locul, tipul întâlnirii, precum și agenda întâlnirii; 

(2) În cazul în care invitația este însoțită și de materiale care trebuie studiate de către participanții la 
întâlnire, acestea vor fi comunicate participanților, cu cel puțin 24 de ore înainte de data/ora începerii 
ședinței. 

Art. 9 Deliberări ale consiliului de coordonare al PDL 

(1) Întâlnirile PDL se pot desfășura numai în prezența a minim 2/3 din membri consiliului de 
coordonare; 

(2) Documentele supuse dezbaterii sunt aprobate de regulă prin consens; 

(3) În cazul în care nu se întrunește consensul, documentele în cauză pot fi adoptate prin majoritate 
simplă. 

Art. 10 Funcționarea grupurilor tematice 

(1) Grupurile tematice dezbat problematica supusă atenției lor în terenul și cu mandatul stabilit de 
către consiliul de coordonare al PDL; 

(2) La finalul dezbaterilor, concluziile sunt centralizate într-un document care este prezentat de un 
raportor ales dinte membrii grupului tematic, obligatoriu în scris, cu posibilitatea de a fi și susținut în 
cadrul primei ședințe a consiliului de coordonare al PDL. 

Capitolul V – Dispoziții finale 



Art. 11 Regulamentul de organizare și funcționare al Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală de la 
nivelul Comunei Valea Râmnicului se adoptă prin consens la data constituirii și se aprobă de către 
plenul Consiliului Local al Comunei Valea Râmnicului, ca anexă a acordului de parteneriat semnat 
pentru implementarea proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structurat și 
participare publică”. 

Art. 12 Membrii Consiliului de Coordonare al PDL sunt numiți prin dispoziția reprezentantului legal 
al fiecărui partener, respectiv Asociația Simț Civic, Asociația de Tineret Onix și UAT Comuna Valea 
Râmnicului.  
 

Art. 13 Modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al PDL se face, prin consens sau 
prin majoritate simplă, de către consiliul de coordonare al acestuia și se supune validării plenului 
Consiliului Local al Comunei Valea Râmnicului. 

 

Asociația Simț Civic     UAT Comuna Valea Râmnicului 
Președinte,      Primar, 
Boros Amelia      Galbenu Marian 
 
 
 
 
Asociația de Tineret Onix 
Președinte,      
Ceparu Florin 
 


