
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI  

 

 

H O T Ă R Â R E A  N R. 68 

privind aprobarea Acordului de Parteneriat şi a Procedurii de Colaborare cu 

Asociaţia ARES’EL în vederea depunerii şi implementării proiectului 

„Parteneriatul pentru Ploiești - consolidarea capacității ONG-urilor și 

partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica 

în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” finanţat prin POCA 2014-

2020, CP14/2021 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând referatul de aprobare nr. 78/10.03.2021 al domnilor și doamnelor 

consilieri: Simionescu Radu-Alexandru, Toma-Cochinescu Cristina, Bolocan Iulian,  

Popa Anca-Adina, Trofin Magdalena şi Machiţescu Alexandru-Dragoş şi Raportul de 

specialitate comun al Direcţiei Relații Internaționale nr. 117/09.03.2021 și al Direcției 

Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte  nr. 

106/24.03.2021, prin care se propune aprobarea Parteneriatului pentru Dezvoltare 

Locală şi a Procedurii de Colaborare cu Asociaţia ARES’EL în vederea depunerii şi 

implementării unui proiect finanţat prin POCA 2014-2020, CP14/2021; 

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 Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020, 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, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 

concordanță cu SCAP;  

Luând act de adresa de înaintare a Asociaţiei ARES’EL nr. 4682/24.02.2021; 

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 Acordul de Parteneriat ce va fi încheiat între UAT Municipiul 

Ploiești şi Asociaţia ARES’EL în vederea depunerii şi implementării proiectului 

„Parteneriatul pentru Ploiești - consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor 

sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și 

promovarea dezvoltării la nivel local”  finanţat prin POCA 2014-2020, CP14/2021, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 



 

 

Art. 2 Se aprobă Procedura de Colaborare a Municipiului Ploieşti cu Asociaţia 

ARES’EL în vederea depunerii şi implementării proiectului „Parteneriatul pentru 

Ploiești - consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul 

Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea 

dezvoltării la nivel local” finanţat prin POCA 2014-2020, CP14/2021, Anexă la 

Acordul de Parteneriat. 

 Art. 3 Se împuternicește domnul Volosevici Andrei Liviu – în calitate de 

reprezentant legal al UAT Municipiul Ploiești să semneze Acordul de parteneriat şi 

Procedura de Colaborare cu Asociaţia ARES’EL. 

 Art. 4 Direcția Relații Internaționale asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5 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                                                                                       

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


