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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locala între U.A.T. Comuna Ariceștii 

Rahtivani si Asociatia Centrul de Resurse Apollo pentru proiectul ” Sunt activ, sunt 
cetatean” 

 
           Văzând: 
           - Referatul de aprobare nr. 10225 din 25.03.2021 întocmit de  Primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani în care se prezintă şi se fundamentează necesitatea aprobării unui proiect de hotărâre 
privind aprobarea unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locala intre U.A.T. Comuna Aricestii 
Rahtivani si Asociatia Centrul de Resurse Apollo pentru proiectul ” Sunt activ, sunt cetatean”; 
 - Raportul de specialitate nr. 10227 din 25.03.2021 întocmit de Compartiment Registratură, 
Relații publice, Monitorizare și procedure administrative din cadrul Primăriei comunei Ariceștii 
Rahtivani; 
 - Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local; 
  - Adresa Centrului de Resurse APOLLO nr. 65 din 25.03.2021, înregistrată la Primăria 
comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 10224 din 25.03.2021 prin care se propune încheierea unui 
acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locala între UAT Comuna Aricestii Rahtivani si Asociatia 
Centrul de Resurse Apollo pentru proiectul ” Sunt activ, sunt cetatean”. 
 - Ghidul solicitantului privind 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; 
    În conformitate cu: 
 - Prevederile art. 129, alin.(1) și alin.(2) lit. e), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
  În temeiul art. 139 și al art.196 alin (1), lit. a) din OUG 57/2019 - privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

 
Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adoptă prezenta 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
 

Art. 1. Se aprobă modelul Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală ce va fi 
încheiat între U.A.T. Comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova, și Centrul de Resurse APOLLO 
în scopul colaborării dintre părți pentru dezvoltare locală, în cadrul proiectului ”Sunt activ, sunt 
cetățean” conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă modelul Regulamentul de organizare și funcțioare a parteneriatului pentru 
dezvoltare locală, dintre U.A.T. Comuna Ariceștii Rahtivani și  Centrul de resurse APOLLO, 
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   
 



Art. 3 Se împuternicește domnul Gheorghe Orbu, primarul comunei Ariceștii Rahtivani, să 
semneze pentru și în numele U.A.T. comuna Ariceștii Rahtivani, Acordul de parteneriat pentru 
dezvoltare locală și Regulamentul de organizare și funcționare a parteneriatului. 
  Art. 4 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de 
către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
 
 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            
  Nicoleta-Daniela BORCESCU       

                                                                                                                        
                                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                     SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                                 Violeta-Neluța PETCU 
 
 
 
 
 
 
Ariceștii Rahtivani, 31.03.2021 
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Regulament de Organizare și Funcționare a Parteneriatului de Dezvoltare Locală 

dintre  

Asociatia Centrul de Resurse Apollo si UAT Comuna Aricestii Rahtivani 

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 

Proiect „Sunt activ, sunt cetatean!” 

 

Capitolul I – Dispoziții generale 

 

Art.1 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF) stabileşte modul de 

organizare şi funcţionare a Parteneriatului de Dezvoltare Locală dintre  UAT Comuna 

Aricestii Rahtivani  și Asociatia Centrul de Resurse Apollo denumit în continuare 

„Parteneriat/PDL”, cadrul optim de asigurare a activităților prevăzute în cadrul PDL, 

precum și modul de realizare a atribuțiilor fiecăreia dintre părți, în conformitate cu 

scopul și cu obiectivele stabilite. 

 

Capitolul II- Obiectivele PDL: 

 

Art. 2  

In cadrul parteneriatului, partile implicate urmaresc atingerea urmatorului obiectiv 

general: 

Consolidarea capacitatii organizațiilor non-guvernamentale si cetatenilor din 

Comuna Aricestii Rahtivani, Judetul Prahova, de a se implica în formularea și 

promovarea dezvoltării la nivel local. 

Pentru atingerea obiectivului general partile urmaresc atingerea urmatoarelor 

obiective specifice: 
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1. Cresterea capacitatii Asociatiei Centrul de Resurse Apollo in vederea atragerii si 

formarii in dezvoltare comunitara a minim 12 tineri voluntari din Comuna Aricestii 

Rahtivani, pe perioada proiectului si a minim 6 luni de la finalizarea acestuia. 

2. Cresterea gradului de participare publica in  randul a 100 cetateni din Comuna 

Aricestii Rahtivani, pe perioada proiectului si a minim 6 luni de la finalizarea 

acestuia. 

3. Cresterea gradului de informare in dezvoltare comunitara si participare publica 

pentru cetateni/ONG-uri/parteneri sociali din Comuna Aricestii Rahtivani pe 

perioada proiectului si a minim 6 luni de la finalizarea acestuia. 

 

Capitolul III - Părţile  

 

Art. 3  

1. Asociatia Centrul de Resurse Apollo, cu sediul in Municipiul Ploiesti, Str. Stefan 

Greceanu Nr. 33, Bl. L3, Et. 4, Ap 16, reprezentata prin domnul Lucian GĂMAN, in 

calitate de Presedinte 

 

2. UAT Comuna Aricestii Rahtivani, Judetul Prahova, cu sediul in Aricestii Rahtivani, 

strada Neagoe Basarab, Nr. 249, reprezentata prin domnul Gheorghe Orbu, in calitate 

de Primar 

 

Capitolul IV- Activitățile desfășurate în cadrul PDL de catre ambii parteneri:  

Art. 4 În conformitate cu principiile de bază ale PDL (Echitate, Transparență) acesta 

prevede ca activitățile ce vor avea loc pe durata acestuia să fie implementate de către 

ambii parteneri, după cum urmează: 

Activitatea 1. Atragerea si formarea de tineri voluntari in dezvoltare comunitara, 
avand ca subactivitati: 
- atragerea ca voluntari in cadrul Asociatiei Centrul de Resurse Apollo a 12 tineri 
voluntari din comuna Aricestii Rahtivani 
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- formarea in cadrul unui program de pregatire complexa in dezvoltare comunitara 
(participare publica, atragere de surse de finantare, antreprenoriat) a celor 12 tineri 
voluntari din comuna Aricestii Rahtivani. 
 

Activitatea 2. Organizarea unor actiuni comune intre membrii Consiliului Local, 
personalul autorităților locale cu cetateni in vederea stimularii participarii civice 
ale cetatenilor, avand ca subactivitati: 

- organizarea unui seminar de lucru comun, pe durata a 3 zile, intre membrii Consiliului 
Local, personalul autorităților locale, voluntari ONG si cetateni, in vederea dezvoltarii 
unei proceduri de consolidare a dialogului social si civic 
 
- organizarea de intalniri trimestriale intre membrii Consiliului Local, personalul 
autorităților locale cu cetateni din comuna pentru identificarea problemelor din 
comunitate si propuneri de solutii 

- participarea cetatenilor la dezbaterile din cadrul Consiliului Local si al Primariei 
pentru solutionarea propunerilor identificate in comunitate. 

Activitatea 3. Informarea cetatenilor/ONG-urilor din Com Aricestii Rahtivani in 
dezvoltare comunitara si participare publica, avand ca subactivitati: 

- informarea cetatenilor/ONG-urilor privind modalitatile si oportunitatile de atragere  
de surse de finantare pentru participare la dezvoltarea comunitatii din care fac parte 

- informarea cetatenilor/ONG-urilor privind modalitatile si oportunitatile de participare 
publica. 

Asociația Centrul de Resurse Apollo va asigura resursele financiare din proiect pentru 
organizarea activitatilor din proiect și pentru salarizarea experților implicati.  

UAT Comuna Aricestii Rahtivani va fi partener asociat  nu va avea cheltuieli în 
implementarea proiectului, insa va pune la dispoziția proiectului, gratuit, spații pentru 
întâlnirile din proiect si va sprijini participarea cetatenilor si reprezentantilor 
Consiliului Local si al Primariei la activitatile proiectului.  
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Capitolul V - Atribuțiile părților 

 

Art. 5 În cadrul Parteneriatului, atribuțiile  Asociatiei vor fi următoarele: 

- In cadrul activitatilor, asigură organizarea intalnirilor si sprijină UAT-ul în 

identificarea de solutii pentru problemele prezentate; 

- stabilește și își asumă sarcini pentru organizație, în vederea sprijinirii UAT-ului 

cu soluti la problemele identificate; 

- coordonează întalnirile din perspectiva comunicării cu beneficiarii; 

- asigură organizarea activitatilor din proiect, conform contractului de finantare. 

 

Art.  6 În cadrul Parteneriatului, atribuțiile UAT Comuna Aricestii Rahtivani vor fi 

următoarele: 

-  pune la dispozitia proiectului, gratuit, spatii pentru întâlnirile din proiect  

- va sprijini participarea cetatenilor, ONG-urilor/partenerilor sociali, 

reprezentantilor Consiliului Local si al Primariei la activitatile proiectului. 

 

Capitolul VI- Resurse materiale/umane puse la dispoziție de către parteneri:  

 

Art. 7 În conformitate cu atribuțiile stabilite în prezentul regulament și cu 

scopul/obiectivul PDL, resursele materiale/umane puse la dispoziție sunt după cum 

urmează: 

 (1) Resurse materiale/umane puse la dispoziție de către Asociatia Centrul de 

Resurse Apollo 

- Personal cu expertiză în domeniul participarii civice; 

-  Personal cu expertiză în domeniul dezvoltarii comunitare; 

- Personal cu expertiză în domeniul societatii civile; 

-  Resurse financiare pentru implementarea activitatilor proiectului 

(2) Resurse materiale/umane puse la dispozitie de către UAT Comuna Aricestii 

Rahtivani 

- Spatiu corespunzător pentru organizarea întâlnirilor din proiect. 
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Capitolul VII- Durata Parteneriatului de Dezvoltare Locală 

 

Art. 8 Parteneriatul de Dezvoltare Locală intră în vigoare la data finalizării contractului 

de finanțare încheiat de către Asociatia Centrul de Resurse Apollo în cadrul apelului CP 

14, POCA și asigură sustenabilitatea activităților derulate în cadrul proiectului. 

 

Art. 9 Parteneriatul se deruleaza pe perioada de implementare a proiectului si minim 

6 luni de la finalizarea proiectului, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul partilor;  cu 

posibilitatea de prelungire, cu acordul ambelor părti. 

 

Capitolul VIII - Obligaţiile și drepturile partenerilor  

 

Art.10 Părţile vor fi implicate activ în realizarea activitatilor propuse în cadrul PDL și 

totodată în atingerea obiectivelor prin obtinerea rezultatelor propuse. 

Părţile vor pune la dispoziţia parteneriatului resursele umane și logistice disponibile 

stabilite în prezentul regulament.  

Părţile vor crea un instrument sustenabil și util în relatia cu cetățeanul, vor sprijini 

dzvoltarea spiritului civic în comunități.  

Părţile vor asigura principiile de egalitate de șanse și nediscriminare, vor promova 

obiective de dezvoltare durabilă. 

Partenerii convin să facă publică colaborarea dintre cele doua entități în cadrul 

campaniilor şi acţiunilor pe care le desfăşoară, ca urmare a încheierii Parteneriatului 

și a prezentului Regulament de organizare si funcționare. 

 

Capitolul IX- Modificarea, încetarea şi rezilierea Parteneriatului 

 

Art.11 Parteneriatul de Dezvoltare Locală încetează de drept la expirarea perioadei 

pentru care a fost încheiat. 

 

Art.12 Rezilierea sau denunțarea unilaterală a convenției este interzisă. 
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Capitolul X- Dispoziţii finale  

Art. 13 Prezentul Regulament precum si Parteneriatul de Dezvoltare Locală pot fi 

modificate şi completate numai cu acordul celor două părţi. Orice problemă 

întâmpinată de una dintre părţi pe parcursul pregătirii sau implementării PDL va fi 

comunicată şi celeilalte părţi, în vederea soluţionării de comun accord și în mod 

amiabil.  

 

 

 

Reprezentant/Organizatie Semnatura Data 

LUCIAN GĂMAN 
PRESEDINTE 
 
Asociatia Centrul de 

Resurse Apollo 

  

 

 

GHEORGHE ORBU 
PRIMAR 
 
UAT Comuna Aricestii 

Rahtivani 
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ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALA 

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 

Proiect „Sunt activ, sunt cetatean!” 

 

 

 

 

CAP. 1. Parteneri 

CAP. 2. Obiectiv 

CAP. 3. Masuri/actiuni de implementare a obiectivelor, responsabilitati si resurse 
puse la dispozitie 

CAP. 4. Rezultate asteptate 

CAP. 5. Durata PDL 
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CAPITOLUL 1 – PARTENERI 

In cadrul apelului POCA CP 14 proiectul “In sprijinul comunitatilor” ce are ca 
scop realizarea unui parteneriat între UAT Comuna Aricestii Rahtivani  si Asociatia 
Centrul de Resurse Apollo, prezentul Parteneriat de Dezvoltare Locala vizeaza 
crearea unui instrument comun de lucru ce va avea ca finalitate creșterea gradului 
de implicare a cetățenilor si societatii civile în comunitate si în procesul de luare a 
deciziilor (cetățenie activă). 

 

Partenerii implicati: 

1. Asociatia Centrul de Resurse Apollo, cu sediul in Municipiul Ploiesti, Str. 
Stefan Greceanu Nr. 33, Bl. L3, Et. 4, Ap 16, reprezentata prin domnul 
Lucian GĂMAN, in calitate de Presedinte 
 

2. UAT Comuna Aricestii Rahtivani, Judetul Prahova, cu sediul in Aricestii 
Rahtivani, strada Neagoe Basarab, Nr. 249, reprezentata prin domnul 
Gheorghe Orbu, in calitate de Primar 

 

CAP. 2. OBIECTIVE 

In cadrul parteneriatului, partile implicate urmaresc atingerea urmatorului obiectiv 
general: 

Consolidarea capacitatii organizațiilor non-guvernamentale si cetatenilor din 
Comuna Aricestii Rahtivani, Judetul Prahova, de a se implica în formularea și 
promovarea dezvoltării la nivel local. 

Pentru atingerea obiectivului general partile urmaresc atingerea urmatoarelor 
obiective specifice: 

1. Cresterea capacitatii Asociatiei Centrul de Resurse Apollo in vederea atragerii 
si formarii in dezvoltare comunitara a minim 12 tineri voluntari din Comuna 
Aricestii Rahtivani, pe perioada proiectului si a minim 6 luni de la finalizarea 
acestuia. 

2. Cresterea gradului de participare publica in  randul a 100 cetateni din Comuna 
Aricestii Rahtivani, pe perioada proiectului si a minim 6 luni de la finalizarea 
acestuia. 

3. Cresterea gradului de informare in dezvoltare comunitara si participare 
publica pentru cetateni/ONG-uri/parteneri sociali din Comuna Aricestii Rahtivani 
pe perioada proiectului si a minim 6 luni de la finalizarea acestuia. 
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CAP. 3. MASURI/ACTIUNI DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVELOR, RESPONSABILITATI 
SI RESURSE PUSE LA DISPOZITIE 

Pentru asigurarea realizarii obiectivelor partile urmaresc implementarea 
urmatoarelor activitati: 
 
Activitatea 1. Atragerea si formarea de tineri voluntari in dezvoltare comunitara, 
avand ca subactivitati: 
- atragerea ca voluntari in cadrul Asociatiei Centrul de Resurse Apollo a 12 tineri 
voluntari din comuna Aricestii Rahtivani 
- formarea in cadrul unui program de pregatire complexa in dezvoltare comunitara 
(participare publica, atragere de surse de finantare, antreprenoriat) a celor 12 tineri 
voluntari din comuna Aricestii Rahtivani. 
 

Activitatea 2. Organizarea unor actiuni comune intre membrii Consiliului Local, 
personalul autorităților locale cu cetateni in vederea stimularii participarii civice 
ale cetatenilor, avand ca subactivitati: 

- organizarea unui seminar de lucru comun, pe durata a 3 zile, intre membrii 
Consiliului Local, personalul autorităților locale, voluntari ONG si cetateni, in 
vederea dezvoltarii unei proceduri de consolidare a dialogului social si civic 
 
- organizarea de intalniri trimestriale intre membrii Consiliului Local, personalul 
autorităților locale cu cetateni din comuna pentru identificarea problemelor din 
comunitate si propuneri de solutii 

- participarea cetatenilor la dezbaterile din cadrul Consiliului Local si al Primariei 
pentru solutionarea propunerilor identificate in comunitate. 

Activitatea 3. Informarea cetatenilor/ONG-urilor din Com Aricestii Rahtivani in 
dezvoltare comunitara si participare publica, avand ca subactivitati: 

- informarea cetatenilor/ONG-urilor privind modalitatile si oportunitatile de 
atragere  de surse de finantare pentru participare la dezvoltarea comunitatii din care 
fac parte 

- informarea cetatenilor/ONG-urilor privind modalitatile si oportunitatile de 
participare publica 

Asociația Centrul de Resurse Apollo va asigura resursele financiare din proiect 
pentru organizarea activitatilor din proiect și pentru salarizarea experților implicati.  

UAT Comuna Aricestii Rahtivani va fi partener asociat  nu va avea cheltuieli în 
implementarea proiectului, insa va pune la dispoziția proiectului, gratuit, spații 
pentru întâlnirile din proiect si va sprijini participarea cetatenilor si reprezentantilor 
Consiliului Local si al Primariei la activitatile proiectului.  
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CAP. 4 REZULTATE ASTEPTATE: 

Rezultat 1 aferent Activitate 1 : 12 tineri voluntari din Comuna Aricestii Rahtivani 
atrasi in cadrul Asociatiei Centrul de Resurse Apollo pentru activitati in comuna. 

Rezultat 2 aferent Activitate 1 : 12 tineri voluntari din Comuna Aricestii Rahtivani, 
din cadrul Asociatiei Centrul de Resurse Apollo formati in dezvoltare comunitara 
pentru a se implica in dezvoltarea comunitatii din care fac parte. 

Rezultat 3 aferent Activitate 2: Participare publica crescuta in randul a 100 cetateni 
din Comuna Aricestii Rahtivani. 

Rezultat 4 aferent Activitate 3: Grad crescut de informare in dezvoltare comunitara 
si participare publica pentru cetateni/ONG-uri din Comuna Aricestii Rahtivani. 

 

CAP. 5. Durata PDL :  

Pe perioada de implementare a proiectului si minim 6 luni de la finalizarea 
proiectului, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul partilor; 

 

Reprezentant/Functie/ 
Organizatie 

Semnatura Data 
 

LUCIAN GĂMAN 
PRESEDINTE 
 
Asociatia Centrul de 
Resurse Apollo 

  
 
 

GHEORGHE ORBU 
PRIMAR 
 
UAT Comuna Aricestii 
Rahtivani 

  
 
 

 


