
                                  ANEXA la Hotărârea Consiliului Judetean nr.65/23.04.2010 
 

ACORD DE PARTENERIAT  
 

încheiate între Consiliul Jude ţean Olt  şi  
Consiliile Locale ale comunelor: 

  Traian, Grojdibodu, Dr ăghiceni, Giuv ărăşti, Mărun ţei şi Stoic ăneşti  şi 
Asocia ţia de Dezvoltare Intercomunitar ă “OLT-ECO” 

  în vederea promovării proiectelor de tip 
 „Responsabilitate Social ă Corporativ ă în Domeniul Protec ţiei Mediului 

Înconjur ător pentru Dezvoltarea Comunit ăţilor Locale”  
 

I. Părţile acordului de parteneriat  
 
     Consiliul Jude ţean Olt cu sediul în municipiul Slatina, B-dul A.I.Cuza , jud. Olt, 
cod poştal 230025, cu nr.înregistrare fiscală 4394706, reprezentat prin Preşedinte 
– Paul STĂNESCU,  
 

şi 
 
     Consiliul local al comunei Traian cu sediul în comuna Traian, reprezentat 
prin Primar–Negril ă Marin. 
 
     Consiliul local al comunei Grojdibodu  cu sediul în comuna Grojdibodu, 
reprezentat prin Primar – Ni ţulescu Tudorel. 
 
     Consiliul local al comunei Dr ăghiceni cu sediul în comuna Drăghiceni,  
reprezentat prin Primar – P ăun Ion. 
 
     Consiliul local al comunei Giuv ărăşti cu sediul în comuna Giuvărăşti ,  
reprezentat prin Primar– Imireanu Dorel C ătălin. 
 
     Consiliul local al comunei M ărun ţei cu sediul în comuna Mărunţei,  
reprezentat prin Primar –  Becheanu Alexandru. 
 
     Consiliul local al comunei Stoic ăneşti  cu sediul în comuna Stoicăneşti,  
reprezentat prin Primar – Preoteasa Marius C ătălin. 
 
    şi 
 
Asocia ţia de Dezvoltare Intercomunitar ă “OLT-ECO” cu sediul în municipiul 

Slatina, str. Arinului, nr.4 , bl.B9, sc.C, ap.4, reprezentată prin Director – Ion Neţoi . 
 
 



II. Obiectul acordului de parteneriat  
 
Art.1. -  Acordul are ca obiect asocierea în parteneriat în vederea implementării 
proiectelor de tip „Responsabilitate Socială Corporativă în Domeniul Protecţiei 
Mediului Înconjurător pentru Dezvoltarea Comunităţilor Locale” care vor fi finanţate 
din fonduri acordate de Guvernul Norvegiei prin intermediul „Programului 
Norvegian de Cooperare pentru creştere economică şi dezvoltare sustenabilă în 
România”. 
 
III. Durata acordului  
 
Art. 2 - Acordul se încheie pe perioada pregătirii şi implementării proiectelor si 
campaniilor de promovare a protecţiei mediului, intrând in vigoare la data semnării 
de către parţi si îşi va produce efectul pe toată perioada de implementare a 
proiectului dar nu poate depăşi 6 luni de la data demarării proiectului. 
 
IV. Scopul parteneriatului  
 
Art. 3 - Scopul principal al proiectului este promovarea dezvoltării sociale si 
economice prin promovarea conceptului de responsabilitate socială corporativă în 
general, si a responsabilităţii sociale în domeniul protecţiei mediului, în particular, 
dar şi construirea de parteneriate cu rolul de a se implementa proiecte de tip 
Responsabilitate Socială Corporativă la nivelul comunităţilor locale.  
Acordul de parteneriat isi propune sa promoveze si sa realizeze proiectele:  
1.  Comuna Traian - “ Protejezi natura - protejezi viata”  
2.  Comuna Grojdibodu - „ Mediul este mai presus de  toate”  
3.  Comuna Dr ăghiceni - “ Impreuna pentru mediu “ 
4. Comuna Giuv ărăşti – “Un mediu s ănătos, o via ţă sănătoasă” 
5. Comuna M ărun ţei – “ Participa si tu la ofensiva verde !”   
6. Comuna Stoic ăneşti - “ Pentru un mediu mai curat ” 
 
V. Obliga ţiile şi drepturile partenerilor  
 
Art. 4 – Părţile vor fi implicate activ în definitivarea şi implementarea proiectelor si 
campaniilor propuse. 
 
5.1. Obliga ţiile solicitanului: 
-   Consiliul Local solicitant are obligaţia să țină o evidenţă financiar-contabilă 
separată a veniturilor şi cheltuielilor aferente proiectului. Înregistrările în 
contabilitate trebuie să poată oferi cu precizie detalii privind dobânda provenind din 
fondurile primite. 

-     Finanţarea unui proiect maximum este 60 000 EUR/proiect, solicitantul va 
asigura cofinanţarea proiectului printr-o contribuţie proprie în valoare de cel puţin 
20%  din costurile totale eligibile ale proiectului.  



-     Contribuţia proprie poate fi în numerar sau parţial în numerar şi parţial 
contribuţie în natură.  
-     În orice situaţie, contribuţia în numerar trebuie sa fie de minim 5% din costul 
total al proiectului. Prin contribuţia în natură se înţelege furnizarea unor active în 
cadrul proiectului, care nu presupun cheltuieli în numerar.  
-     Sumele declarate ca şi valoare a contribuţiei în natură se stabilesc pe baza 
preţurilor curente de piaţă.  Contribuţia în natură poate lua următoarele forme care 
nu sunt însă exclusive: 

a) imobilizări corporale (construcţii, terenuri, instalaţii tehnice şi 
echipamente); 

b) activitate profesională şi de cercetare prestată pe bază de voluntariat.  
-     Va suporta cheltuielile neeligibile, dar necesare derulării proiectului, precum şi 
orice altă cheltuială suplimentară care va apărea în timpul implementării proiectului 
vor fi suportate de  beneficiar.  
-  Va întocmi şi va înainta spre aprobare: 

� Un raport intermediar a cărui componentă narativă va include informaţii 
cu privire la activităţile realizate în perioada pentru care se face 
raportarea, principalele realizări faţă de scopul şi obiectivele stabilite, 
dificultăţile întâmpinate, o planificare pentru perioada următoare; 
raportul va include şi o componentă financiară ce va detalia cheltuielile 
efectuate conform bugetului aprobat, pe fiecare linie de buget şi în 
concordanţă cu activităţile efectuate; 

� Un raport final (odată cu cererea pentru plata finală) ce va cuprinde 
informaţii similare celor cuprinse în raportul intermediar. 

 
5.2. Obliga ţiile Consiliului Jude ţean Olt 
 
-    Consiliul Judetean Olt in calitatea sa de autoritate publica constituita la nivel 
judeţean va sprijini primăriile ca prin rezultatele implementării acestor proiecte să-
şi asume valorile Uniunii Europene, în special pe cele privind contribuţia la 
dezvoltarea locala şi judeţeana.   
 
-  Consiliul Judeţean Olt va pune la dispoziţia solicitantului personal de specialitate 
pentru pentru a acorda sprijin în elaborarea şi implementarea proiectelor şi în 
funcţie de posibilităţi resurse financiare pentru implementarea  acestora. 
 
- Consiliul Judeţean Olt va participa la organizarea unor acţiuni de conştientizare a 
populaţiei privind modul de colectare a deşeurilor si creşterea gradului de 
responsabilitate civică faţă de mediu prin realizarea si difuzarea  unor pliante, afişe 
cu conţinut educativ privind protecţia mediului. 
 
 
 



 
5.3. Obliga ţiile Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă “OLT-ECO” 
 
 -  Asocia ţia de Dezvoltare Intercomunitar ă “OLT-ECO” va organiza acţiuni de 
conştientizare a populaţiei privind modul de colectare a deşeurilor si creşterea 
gradului de responsabilitate civică faţă de mediu prin realizarea si difuzarea  unor 
pliante, afişe cu conţinut educativ privind protecţia mediului cu ocazia  acţiunilor 
organizate precum si mediatizarea componentelor proiectului. -  Asocia ţia de 
Dezvoltare Intercomunitar ă “OLT-ECO” va organiza actiuni de publicitate care 
vor viza distribuirea in scoli, institutii publice, cetatenilor comunei a unor pliante, 
brosuri si alte materiale informative privind importanta protejarii si conservarii 
mediului inconjurator.  
 
VI. Modificarea  Acordului de parteneriat  
 
Art. 6. - Prezentul Acord va putea fi modificat la cererea unei părţi, urmând ca şi 
cealaltă parte să îşi dea acordul cu privire la modificarea propusă. 
 
VII. Încetarea Acordului de Parteneriat  
 

- Încetează la expirarea durate prevăzute în prezentul acord, la executarea 
obligaţiilor asumate de părţi. 

- În cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin 
denunţare , cu preaviz scris de maxim 30 de zile. 

- La apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa 
măsură încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară instituţiei ţi interesului public. 
 
VIII. Solu ţionarea litigiilor.  
 
-   Orice neînţelegere rezultând din executarea şi/sau interpretarea prezentului 
acord se va soluţiona pe cale amiabilă. 
- Dacă neînţelegerile nu vor pute fi soluţionate pe cale amiabilă, eventualele 
litigii vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti. 
 
IX. Dispozi ţii finale  
 
Art. 7. - Prezentul acord poate fi modificat şi completat numai cu acordul celor 
doua părţi. 
Orice problemă întâmpinată de una dintre părţi pe parcursul pregătirii sau 
implementării unui proiect va fi comunicată şi celorlalte părţi, in vederea 
soluţionării de comun acord. 
 
 



Prezentul Acord va fi încheiat si se va semna in 7 exemplare, in cate un singur 
exemplar pentru fiecare parte promotoare a acordului. 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI T RAIAN 
          PRE�EDINTE                                             PRIMAR       
    Paul STĂNESCU                                               Negril ă Marin  
 
 
 
 
                                                               CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROJDIBODU 
                                                                                PRIMAR       

                                        Niţulescu Tudorel  
  
 
                                              
 
                                                                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DR ĂGHICENI 
                                                                                  PRIMAR       

Păun Ion 
 
 
 
                                                                 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIUV ĂRĂ�TI 
                                                                                PRIMAR       
                                                                      Imireanu Dorel C ătălin 
 
 
 
                                                                  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI M ĂRUNŢEI 
                                                                                PRIMAR     
                                                                     Becheanu Alexandru 
 
 
 
                                                                  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOIC ĂNE�TI 
                                                                                  PRIMAR         
                                                                     Preoteasa Marius C ătălin 
 
 
             Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “OLT-ECO” 
                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
                                                                                Ion NEŢOI 


