
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr. 45/27.11.2020 

Privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre UAT Comuna Helegiu, judetul  

Bacau si Administratia Bazinala de Apa Siret privind colaborarea dintre parti in vederea   

Realizarii proiectului de investitii “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere afectate de  

calamităţi în comuna Helegiu, judeţul Bacău’ 

 

 Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din 

27.11.2020; 

Avand in vedere: 

-Referatul de aprobare inregistrat sub numarul 7880/3.11.2020 si proiectul initiat de primarul 

comunei Helegiu; 

-Raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Helegiu nr. 7879/3.11.2020; 

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Helegiu nr.4738,4739 si 4740 

din 26.11.2020; 

In baza prevederilor: 

-O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare,  

-Legii privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-art.89, alin  8 din OUG 57/2019  privind Codul Administrativ, 

  In temeiul prevederilor Art. 129, alin. 1,alin2, lit.b), alin 6, lit.a) si c) alin 7, lit. d) si ale 

art.196, alin 1, lit.a, alin 2, art.197, alin1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

HOTARASTE 

 

Art.1. Se aprobă incheierea ACORDULUI DE PARTENERIAT privind colaborarea dintre  

Administratia Bazinala de Apa Siret si UAT Comuna Helegiu in vederea realizarii proiectului de  

investitii “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamităţi în comuna  

Helegiu, judeţul Bacău, conform anexei parte integranta din prezenta. 

Art.2. Se imputerniceste primarul comunei Helegiu, judetul Bacau, - Enea Nicu Ciprian 

, sa semneze pentru si in numele comunei Helegiu Acordul de parteneriat. 

 Art. 3  Prezenta hotarare se comunica : 

         - Institutiei Prefectului judetului Bacau; Primarului comunei Helegiu si va fi adusa la 

cunostinta publica in conditiile legii. 

         

Presedinte de sedinta 

Adrian DRAGHICIU 

       Contrasemneaza 

                                          Secretar general 

Jr. Mariana Spiridon 
Adoptata cu 15 votui “pentru’’,nici un vot impotriva, nici o abtinere 



                                                                       

                               Anexa nr. 1 

 

UAT COMUNA HELEGIU                            Adimistraţia Naţională “Apele Române” 

Judeţul Bacău                                ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ 

         SIRET 

Nr………….... din ................2020              Nr…………...... din ................... 2020 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apa Siret  

şi UAT COMUNA HELEGIU 

 

 

În temeiul prevederilor O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi a Legii apelor nr.107/1996,  

cu modificările si completările ulterioare, 

 

UAT COMUNA HELEGIU, cod de identificare fiscală 4535821, cu sediul în localitatea Helegiu, 

strada Preot Constantin Badiu  nr.29, judeţul Bacău, cod poștal 607230, telefon 0234333000, e-mail: 

primariahelegiu@yahoo.com,  reprezentată prin domnul Enea Nicu-Ciprian în calitate de primar, 

 

şi 

 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET, cod de identificare fiscală (CIF) RO 

18264854 cu sediul în Municipiul Bacău, str. Cuza Vodă, nr.1, cod poștal 600274, județul 

Bacău, telefon 0234-541646, fax 0234-510050, e-mail: dispecer@das.rowater.ro, reprezentată 

prin domnul Răzvan-Grigore Găină în calitate de director,   

au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat. 

 

Cadru general  

 

Proiectul  “REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE 

AFECTATE DE CALAMITĂŢI ÎN COMUNA HELEGIU, JUDEŢUL BACĂU” finanțat 

prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) – submăsura 

„Lucrări în primă urgenţă”, derulat de Compania Națională de Investiții, denumit în continuare 

CNI - SA.   

 Memorandumul încheiat între M.D.R.A.P, M.A.P şi M.A.D.R privind Adoptarea 

acordului de parteneriat între solicitanţii de finanţare prin Programul naţional de 

construcţii de interes public sau social şi/sau Programul naţional de dezvoltare locală şi 

instituţii publice pe perioada de valabilitate a contractelor de finanţare. 

 Beneficiarii programului sunt unităţi administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile 

administraţiei publice locale, respectiv comunele, municipiile, inclusiv subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale acestora, judeţele, precum şi unităţile adminitrativ-teritoriale, 

membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, 

pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

mailto:primariahelegiu@yahoo.com
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ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat  

 

(1) Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţi în vederea asigurării 

cu operativitate a cadrului necesar implementării proiectului finanţat prin Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) submăsura „Lucrări în primă urgenţă”, 

derulat de Compania Națională de Investiții, ”CNI” - SA.   

 

(2) Părţile vor colabora în limitele competenţelor stabilite prin actele normative în vigoare, pentru 

îndeplinirea în comun a obiectivelor proiectului “REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE CALAMITĂŢI ÎN COMUNA 

HELEGIU, JUDEŢUL BACĂU”, în valoare totală de 65068186,58 lei finanțat prin Programul 

Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS). 

 

ART. 2 Obligaţiile UAT COMUNA HELEGIU 

 

       (1) In îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, UAT Comuna Helegiu, prin 

compartimentele de  specialitate aflate în subordinea primarului, are obligaţia implementării proiectului 

“REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE 

DE CALAMITĂŢI ÎN COMUNA HELEGIU, JUDEŢUL BACĂU” asumându-şi prin cererea 

de finanțare întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor prevăzuţi în acesta. 

       (2) Primarul UAT Comuna Helegiu  va informa de îndată Administraţia Bazinală Siret cu privire la 

orice act sau fapt care fac imposibilă implementarea proiectului menţionat la alin.(1). 

 

ART. 3  Obligaţiile Administraţiei Bazinale de Apă Siret 

 

        (1) Pe toată perioada de derulare a prezentului acord de parteneriat, Administraţia Bazinală de Apă 

Siret se obligă să păstreze dreptul de administrare asupra albiei minore a cursului de apă Helegiu, cod 

cadastral XII.01.69.33.19, curs de apă de ordinul IV din bazinul hidrografic Siret, care traversează 

comuna Helegiu, județul Bacău.   

           Podurile şi lucrările de apărare şi reabilitare ale malurilor, aferente proiectului 

“REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE 

DE CALAMITĂŢI ÎN COMUNA HELEGIU, JUDEŢUL BACĂU” vor ocupa o suprafaţă 

totală de 44360mp în albia minoră a râului Helegiu.                                             

(2) În îndeplinirea prezentului acord de parteneriat, Administraţia Bazinală de Apă Siret  va analiza 

cererea de parteneriat şi va informa în termen de 5 zile lucrătoare UAT Comuna Helegiu, judeţul Bacău 

asupra deciziei de semnare a acordului cadru de parteneriat.  

(3) La analiza documentaţiilor necesare emiterii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor specifice, 

Administraţia Bazinală de Apă Siret va avea în vedere prevederile prezentului acord de parteneriat. 

 

ART. 4 Termene 

 

(1) Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 4 ani  şi intră în vigoare la data semnării 

de către ambele părţi. 



(2) Obligaţiile prevăzute la art. 2 şi art. 3 ale prezentului acord de parteneriat se vor realiza până la data 

de 30.11.2024. 

 

ART. 5 Comunicare 

 

(1) Părţile îşi vor transmite reciproc toate datele şi informaţiile necesare ducerii la îndeplinire a 

obiectului prezentului acord de parteneriat, conform legislaţiei în vigoare şi cu aplicarea principiului 

nevoii de a cunoaşte. 

(2) Comunicarea datelor menţionate la alia (1) se poate face prin toate mijloacele recunoscute şi 

acceptate de părţi. 

 

 

ART. 6 Dispoziţii finale 

(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord de parteneriat, părţile vor 

notifica una celeilalte, în scris, persoana responsabilă cu implementarea prevederilor acestuia. 

(2) Orice modificare şi/sau completare a prezentului acord de parteneriat se face în scris, prin act 

adiţional, cu acordul ambelor părţi, la iniţiativa oricăreia dintre ele. 

(3) Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării acordului de parteneriat, transmite celeilalte 

părţi, spre analiză, propunerile sale motivate. 

 

       Prezentul acord de parteneriat s-a semnat azi ………............2020 în două exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

 

UAT COMUNA HELEGIU   ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ  

Judeţul Bacău                                      SIRET                     

   

       Primar,         Director, 

Enea Nicu-Ciprian                             ing. Răzvan-Grigore Găină                                              

  

                                     

Consilier juridc                                        Comp. Juridic, 

 

 

        

       Șef birou Cadastrul Apelor şi Patrimoniu, 

                             ing. Carmen Apostol 

           

 

  

 

   



 


