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HOTĂRÂREA NR. 66 

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în vederea depunerii spre 

finanţare a proiectului “Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări 

climatice în județul Prahova – (AtenuareClimPh)” 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând referatul de aprobare nr. 113/24.03.2021 al domnului viceprimar Daniel 

Nicodim, Raportul de specialitate comun al Direcţiei Relații Internaționale 

nr.160/24.03.2021 și al Direcției Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziții 

Publice, Contracte nr. 107/24.03.2021 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Economice nr. 68/25.03.2021 prin care se propune aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat în vederea depunerii spre finanţare a proiectului “Elaborarea Planului de 

atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova – (AtenuareClimPh)” 

prin Programul ,,Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” (RO-Mediu), 

implementat în România de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu 

Agenția Norvegiană de Mediu; 

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 7. Comisia juridică, ordine 

publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii, din data 

de 26.03.2021; 

Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Schema de granturi mici 

,,Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în 

municipalități” (SGS-1); 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. e și art. 139 alin. 1 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Ploiești 

prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești cu Județul Prahova prin Consiliul 

Judeţean Prahova, Universitatea Politehnică din București și Universitatea din Islanda, 

în vederea depunerii spre finanţare a proiectului “Elaborarea Planului de atenuare și 

adaptare la schimbări climatice în județul Prahova – (AtenuareClimPh)”, Anexă la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se împuternicește domnul Daniel Nicodim – viceprimar - împuternicit al 

reprezentantui legal al UAT Municipiul Ploiești să semneze Acordul de Parteneriat cu 

Județul Prahova prin Consiliul Judeţean Prahova, Universitatea Politehnică din 

București și Universitatea din Islanda. 



 

 Art. 3 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică asigură ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  Art. 4 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesați prezenta hotărâre. 

 

 
 

 

  Dată în Ploiești, astăzi, 26 martie 2021 

 

 

 

     Contrasemnează, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 p. SECRETAR GENERAL,  

         Radu-Alexandru SIMIONESCU           Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

                                Director Executiv                                                                                       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


