
 
 
 

ROMÂNIA                                                                                                        
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA RUNCU 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA Nr.20 
DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A ACORDULUI DE PARTENERIAT 

PENTRU PROIECTUL  „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE 
NATURALE IN COMUNELE RUNCU, ARCANI SI BALESTI, JUDETUL GORJ” 

 
    Consiliul Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj,  
    Având în vedere:  
    -Referatul de aprobare nr.3191 din 06.04.2022  întocmit de Primarul Comunei Runcu; 
    -Raportul de specialitate nr.3192 din 06.04.2022 întocmit de Compartimentul achizitii si Biroul 
financiar-contabilitate, salarizare si resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al  
Comunei  Runcu; 
   -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Runcu; 
    -ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de 
investiții „Anghel Saligny”; 
    -Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor  ORDONANȚEI DE 
URGENȚĂ nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, 
pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit (e) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 95/2021; 
    -Necesitatea si oportunitatea socio-economica a infiintarii sistemului inteligent de distributie a 
gazelor naturale pe teritoriul administrativ al Comunei Runcu; 
    -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
        În temeiul art. 89, alin (8), art.129 alin.(2) lit. e) si alin.(9) lit.c),  art.139 alin.(3) lit.f) si 
art.196 alin(1), litera a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

      ART.1.Se aprobă proiectul „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE 
NATURALE IN COMUNELE RUNCU, ARCANI SI BALESTI, JUDETUL GORJ”, în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” (conform 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021). 

     ART 2 Se aprobă participarea Comunei Runcu în calitate de Lider de parteneriat în cadrul 
proiectului „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN 
COMUNELE RUNCU, ARCANI SI BALESTI, JUDETUL GORJ”. 

      ART 3.Se aprobă parteneriatul între COMUNA Runcu - Lider de parteneriat, COMUNA 
Arcani– Partener și COMUNA Balesti - Partener în vederea înființării Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitara, în termen de 12 luni de la semnarea Acordului de parteneriat. 

     ART 4.Se aprobă Acordul de parteneriat între COMUNA Runcu - Lider de parteneriat, 
COMUNA Arcani– Partener și COMUNA Balesti - Partener,  în vederea implementării în comun 
a proiectului, conform  anexei 1- Acord de parteneriat care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



 
 
 

     ART.5.Se aprobă valoarea totală a bugetului Proiectului „INFIINTARE SISTEM 
INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE RUNCU, ARCANI SI 
BALESTI, JUDETUL GORJ”, alocat Liderului de parteneriat COMUNA Runcu, în cuantum de 
39.740.370,54 lei (inclusiv TVA). 

    ART 6. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a proiectului, în cazul aprobării finanțării prin Programului național de investiții „Anghel 
Saligny” (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021), potrivit legii. 

    ART 7. Comuna Runcu, în calitate de Lider de parteneriat/Partener se angajează să asigure 
toate cheltuielile neeligibile și contribuția proprie, necesare în procesul de implementare a 
Proiectului, pentru COMUNA Runcu, din bugetul local, în conformitate cu prevederile legale. 

    ART 8. Comuna Runcu se angajează să asigure întregul suport și să realizeze toate 
demersurile necesare în vederea realizării activităților din cadrul Proiectului, atât în faza de 
depunere a dosarului în vederea obținerii finanțării cât și în faza de implementare a acestuia, 
precum și în perioada de monitorizare a Proiectului, în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare si cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru Programul 
național de investiții „Anghel Saligny”. 

    ART 9. Este numit reprezentantul legal al Comunei Runcu, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite, pentru relația cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI în vederea depunerii Proiectului precum și a 
derulării acestuia. 
    ART 10. Se mandatează primarul Comunei Runcu, Dl. Jr CÎMPEANU GRIGORE-ADI, să 
semneze Acordul de Parteneriat, Contractul de finanțare precum și toate actele care au legătură 
cu procesul de scriere, depunere, contractare și implementare a Proiectului. 

    ART 11. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei 
Runcu. 

    ART 12. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Runcu  în vederea 
ducerii sale la îndeplinire: 

- Primarului Comunei Runcu 
- Instituției Prefectului Județului Gorj 

    ART 13.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul primăriei 
precum şi prin publicare pe website-ul propriu al  Primăriei Runcu,https://runcugorj.ro/ 

         Adoptată în ședința  extraordinară  de indata din data de  14.04.2022 cu un număr de  
11 voturi „ pentru” din cei 11 consilieri locali  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 
al consilierilor în funcţie.   
 
  Data: 14.04.2022 
 

 

   PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                            CONTRASEMNEAZA, 
         CONSILIER,                                                           SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
    JIANU SERGIU-ALIN                                                                       VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                               
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   Anexa 1 la HCL.20/2022 

ACORD DE PARTENERIAT 

       Nr.............../ ..........2022 

 
Art. 1. Părţile 

 

1. COMUNA RUNCU, cu sediul în Str. Cheile Sohodolului, nr 248, comuna RUNCU, judet Gorj, cod postal 

217390,  codul fiscal 4448229, având calitatea de Lider parteneriat 

 

2. COMUNA ARCANI, cu sediul în Str. Principala, comuna Arcani, judet Gorj, cod postal  217025, codul fiscal 

4898894, având calitatea de Partener 1 

 

3. COMUNA BALESTI, cu sediul în Str. Principala, comuna Bălești, judet Gorj, cod postal 217045,  codul fiscal 

4898797, având calitatea de Partener 2 

 

 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a 

fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin părţilor în implementarea activităţilor 

aferente proiectului: „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN 

COMUNELE RUNCU, ARCANI SI BALESTI, JUDETUL GORJ”, depus în cadrul Programului național 

de investiții „Anghel Saligny” (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021). 

 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 

 
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum 

acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 

(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția 

proiectului.  

(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai 

înalte. 

(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor iar, în 

cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

(5) Partenerii sunt obligați ca în termen de 1 an de zile de la data semnarii Acordului de Parteneriat sa înființeze 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara în conformitate cu prevederile art. 89 din OUG 57/2019 cu modificările 

și completările ulterioare,  în vederea solicitarii includerii în Programului național de investiții „Anghel Saligny”  

a obiectivelor de investiții. 

(6) Liderul de parteneriat şi partenerii îşi cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele 

bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, 

asumate conform prevederilor Acordului de Parteneriat, Cererea de finanțare este anexa a prezentei.  

 
Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare 

– care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: 
 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
 

 

COMUNA RUNCU                      A1. Asigurarea managementului și publicității proiectului 

Lider de parteneriat  

                                                      A2. Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice 

 

A3. Realizarea investiției de bază pentru „INFIINTARE SISTEM 

INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE 

RUNCU, ARCANI SI BALESTI, JUDETUL GORJ” 
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-Lungime rețea de distribuție gaze naturale - înființare: 57185 metri 

-Lungime instalație racordare SNT: 0 metri 

-Număr gospodării conectate(casnici, non-casnici):  

  - Branșamente clienți casnici: 1521 

  - Branșamente clienți noncasnici: 29 

- Echipamente: PM - 1 bucată, Vane automate – 7 bucați 

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale  

 

A4. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier 

 
 

 
COMUNA ARCANI                      A1. Asigurarea managementului și publicității proiectului 
 
Partener 1                                        A2. Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice 

 

A3. Realizarea investiției de bază pentru „INFIINTARE SISTEM 

INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE 

RUNCU, ARCANI SI BALESTI, JUDETUL GORJ” 

 

- Lungime rețea de distribuție gaze naturale - înființare: 21701 metri 

- Lungime instalație racordare SNT: 0 metri 

- Număr gospodării conectate (casnici, OSC): 

  - Branșamente clienți casnici: 764 

  - Branșamente clienți noncasnici: 16 

- Echipamente: PM – 2 bucați, Vane automate – 4 bucați 

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale 

 
 

 
COMUNA BALESTI                     A1. Asigurarea managementului și publicității proiectului 

Partener 2 

                                                        A2. Elaborarea studiilor și proiectelor tehnice 

 

A3. Realizarea investiției de bază pentru „INFIINTARE SISTEM 

INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE 

RUNCU, ARCANI SI BALESTI, JUDETUL GORJ” 

 

- Lungime rețea de distribuție gaze naturale - înființare: 17393 metri 

- Lungime instalație racordare SNT: 50 metri 

- Număr gospodării conectate (casnici, OSC):  

  - Branșamente clienți casnici: 496 

  - Branșamente clienți noncasnici: 4 

- Echipamente: SRMP - 1 bucată, PM - 1 bucată, Vane automate – 2 bucați 

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale 

 
 

 

(2) Responsabilități și angajamente financiare întreparteneri 

Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare 

şi în prezentul acord. 

 
 

 

(3) Pentru  activităţile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (2), partenerii vor angaja 

următoarele cheltuieli conform devizului estimativ al proiectului, după cum urmează: 
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Partener UAT 

%  

estimat din 

valoare 

cheltuieli 

Valoare totala estimată 

a cheltuielilor 

proiectului*   

 [lei] 

Valoare estimată 

a cheltuielilor 

Buget de stat*   

 [lei] 

Valoare estimată a 

cheltuielilor 

Buget local*   

 [lei] 

Lider de 

parteneriat 

COMUNA 

RUNCU        
47,81  39.740.370,54  37.974.723,40  1.765.647,14  

Partener 1 
COMUNA 

ARCANI 
26,37  21.923.739,13  20.867.143,45  1.056.595,68  

Partener 2 
COMUNA 

BĂLEȘTI 
25,82  21.462.782,58  20.424.291,04  1.038.491,54  

Total   
100,00   83.126.892,26  

 

  79.266.157,90  

 

  3.860.734,36  

 

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în devizul general final al obiectivului de investitii dupa 

finalizarea documentatiilor tehnico-economice cf HG 907/2016 

 

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de 

finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de finanțare 

conduce automat la extinderea perioadei de valabilitate a prezentului Acord. 

 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat 

 

Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate 

de proiect, în scopul elaborării documentelor de raportare tehnica si financiara, a raportului final, a solicitarilor de 

decontare a cheltuielilor. 

 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanțare şi Contractul de finanțare. 

(2) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea 

proiectului şi le va furniza copii ale documentelor de raportare tehnică și financiară. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu 

partenerii înaintea solicitării aprobării acestora de către finanțator.  

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către finanțator a solicitărilor de decontare, împreună cu 

documentele justificative, documentelor de raportare tehnică și financiară, a raportului final, etc., conform 

prevederilor contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi 

copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în 

vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate 

documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de 

durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(6) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor programului Anghel Saligny constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate 

cu prevederile din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de 

rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, Liderul de parteneriat sau partenerii răspund 

proporțional in funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare a obiectivelor proiectului pentru 

reducerile aplicate din sumele solicitate la decontare/plată.   

(7) În cazul unui prejudiciu, rezultat din implementarea contractului de finantare în cadrul programului Anghel 

Saligny partenerul din culpa căruia a fost cauzat prejudiciul este deplin responsabil.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, Liderul de parteneriat și partenerii răspund  pentru 

restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor 

proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către structura de monitorizare și 

verificare, înființată în cadrul Direcției generale din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrație.  
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Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 1, 2 

 

Drepturile Partenerilor 1, 2 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 1, 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de 

parteneriat corespunzător activităților si bugetului alocat  în proiect. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de parteneriat, la fondurile obţinute din procesul de decontare 

pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile, în termen maxim de 7 (sapte)  zile 

de la încasarea acestora în cont de la autoritatea finanțatoare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre 

progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale documentelor 

de raportare tehnică și financiară. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări 

importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării acestora. 

 

 

 
Obligaţiile Partenerilor 1, 2 

 

(1) Partenerii au obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, inclusiv documentele 

contabile privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 

conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a 

Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(2) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul 

procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spreverificare. 

(3) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii după documentaţiile complete de atribuire elaborate si transmise în 

cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării solicitărilor de decontare. 

(4) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de 

către organismul abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectului. 

(5) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea 

proiectului, în scopul elaborării documentelor de raportare tehnică și financiară, a raportului final. 

(6) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor programului Anghel Saligny constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, în conformitate 

cu prevederile din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de 

rezultat/realizare/obiectivelor aferenți activităților proprii, Liderul de parteneriat sau partenerii răspund 

proporțional în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare a obiectivelor proiectului pentru 

reducerile aplicate din sumele solicitate la decontare/plată.   

(7) În cazul unui prejudiciu, rezultat din implementarea proiectului în cadrul programului Anghel Saligny partenerul 

din culpa căruia a fost cauzat prejudiciul este deplin responsabil.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, partenerii răspund pentru restituirea sumelor 

acordate pentru proiect. 

(9) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii 

conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele acestora de către structura de monitorizare și 

verificare, înființată în cadrul Direcției generale din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrație.  

 

Art. 8 Achiziții publice 

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor 

din Contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de finanțator - MINISTERUL DEZVOLTĂRII, 

LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI și/sau alte organisme abilitate. 

Art. 9 Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe 

perioada de sustenabilitate a investitiei după finalizare/dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în 

această perioadă conform dispozițiilor legale. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a 

echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate 

intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului 

final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea prin 



5  

Program, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

 
Art. 10 Confidențialitate 

(1)     Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul  

şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a 

unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini 

obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Art. 11 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin 

act  adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc şi nu au putut fi prevăzute 

în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Art. 12 Dispoziţii finale 

(1)   Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe  cale 

amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
 

 

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru proiectul de finanţare. 

 
Semnături  

Semnături  

Lider de 

parteneriat  

 

COMUNA 

RUNCU 

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal  

 
JR. CÎMPEANU GRIGORE-ADI 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 
 
 
.........2022 
Runcu 

Partener 1 
 
 
COMUNA 
ARCANI 
 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal  
 
 
COICULESCU ARISTICĂ-DANIEL 
 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 
 
 
..........2022 
Runcu 

Partener 2 
 
COMUNA 
BĂLEȘTI 
 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal  
 
UNGUREANU MĂDĂLIN-ION 
 
PRIMAR 
 

Semnătura Data şi locul semnării 
 
 
..........2022 
Runcu 

 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA, 
      CONSILIER,                                                                          SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
    JIANU SERGIU-ALIN                                                                              VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                                
 

 


