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HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Moinești, Asociația EcoAsist
București și Asociația ONG Activ Moinești

Consiliul Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară
din data de 28.07.2017,
Având în vedere:
- Adresa nr. 21654/29.06.2017 prin care Asociația ECOASIST Bucureşti solicită Unităţii
Administrativ Teritorială a municipiul Moineşti aprobarea punerii la dispoziţie în vederea împăduririi
a unei suprafeţe de 20993 mp - teren degradat;
- Adresa nr. 64/24.07.2017 a Asociației Activ Moinești înregistrată la Unitatea Administrativ
Teritorială cu nr. 24441/24.07.2017, privind colaborarea în vederea implementări proiectului "Plantăm
fapte bune în România";
- Raportul nr 23800 /17.07.2017 al Compartimentului Management Sisteme Integrate şi Mediu
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti;
- Expunerea de motive nr. 23802/17.07.2017 a Primarului municipiului Moineşti;
- Legea nr. 46/2008 Codul Silvic;
- Legea 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate;
- Proces verbal nr. 5429/13.02.2017 încheiat urmare întrunirii Comisiei pentru identificarea,
delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate;
- Extrase de Carte funciara nr. 4219/02.07.2010, 4220/02.07.210, 4221/02.07.2010 şi
5936/13.04.2017, emise de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău;
Văzând raportul nr. 24977/28.07.2017 al Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecţie
socială, protecţie copii, turism şi sport, raportul nr. 24984/28.07.2017 al Comisiei pentru activităţi
economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi raportul nr.
24989/27.07.2017 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi
protecţie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moineşti;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), litera b) raportat la alin. (4), litera f), art. 45, alin. (2),
litera e), art. 48 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 – Consiliul Local își exprimă acordul privind încheierea parteneriatului între
Municipiul Moinești, Asociația EcoAsist București și Asociația ONG Activ Moinești.
ART. 2 – Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Moinești, Asociația
EcoAsist București și Asociația ONG Activ Moinești, conform anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

2
ART. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează
Compartimentul Management Sisteme Integrate și Mediu și Compartimentul Pășune Pădure din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti.
ART. 4 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului
municipiului Moineşti, Asociației EcoAsist București, Asociației ONG Activ Moinești,
Compartimentului Management Sisteme Integrate și Mediu, Compartimentului Pășune Pădure şi va
fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER BOTEZATU SORIN

NR.

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

116

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 28.07.2017, cu 15 voturi pentru din 15 consilieri
prezenți.
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Anexa 1 la H.C.L. nr. 116/28.07.2017

ACORD DE PARTENERIAT
nr. ___ / __.__.____
Părțile semnatare

I.
1.

2.
3.

II.

Asociaţia EcoAssist cu sediul în Str. Gaetano Donizetti, nr. 15, sector 2, Bucureşti, reprezentată prin
Preşedinte, Liana Buzea, în calitate de coordonator național a iniţiativei naţionale de împădurire pe bază
de voluntariat „Plantăm fapte bune în România”, denumită în continuare Organizator naţional
Asociaţia Activ Moinești cu sediul în Moinești, strada T. Vladimirescu, bl.9, ap.4, județ Bacău, reprezentată
prin Monica Maria Tataru, în calitate de președinte, denumită în continuare Organizator județean
Municipiul Moinești, cu sediul în Moinești, strada V. Alecsandri, nr 14, reprezentată prin Dl. Valentin Vieru,
în calitate de primar, denumită în continuare Partener Instituţional

Scopul acordului

Obiectul prezentului acord îl reprezintă implementarea în localitatea Moinești din județul Bacău, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.106 din data 07.07.2017, anexată prezentului acord, a inițiativei naționale de împădurire pe
bază de voluntariat „Plantăm fapte bune în România”, proiect de împădurire desfășurat la nivel național, realizat
în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Proiectul va avea prima etapă, cea de educare,
conștientizare a problemelor forestiere și împădurirea unor suprafețe cu ajutorul voluntarilor şi al autorităţilor
partenere, în perioada iunie 2017 – noiembrie 2019, urmând ca etapele de întreţinere până la reuşita finală a
împăduririlor să se deruleze până la 31 decembrie 2023.
Lucrările de împădurire se vor efectua în patru etape, după cum urmează:
1. Prima etapă presupune obţinerea hotărârii Consiliului Local privind dreptul de împădurire asupra lotului
convenit de părţi precum şi a obţinerii autorizaţiilor prin care se dispune şi se aprobă acest demers, realizate de către
partener;
2. A doua etapa presupune realizarea expertizei tehnice prin proiectul tehnic şi lucrărilor cadastrale necesare
implementări proiectului conform responsabilităţilor coordonatorului detaliate mai jos şi se pregătesc materialele
aferente campaniei de plantare;
3. Cea de-a treia etapă presupune împădurirea efectivă a întregii suprafeţe puse la dispozitie de partener, dar nu mai
puțin de 1 hectar compact, până la completarea dosarului de către partener în vederea schimbării destinaţiei terenului
astfel încât acesta să intre în circuitul silvic;
4. A patra etapă presupune realizarea completărilor şi lucrărilor de îngrijire aferente întregii suprafeţe plantate
(mobilizări, descopleşiri, combaterea bolilor şi dăunătorilor etc.) până la declararea reușitei finale de către înginerul
silvic alături de care s-a realizat proiectul tehnic de împădurire.
Termenele aferente fiecărei etape se vor stabili de comun acord.
III. Durata acordului
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până în 31 decembrie 2023, cu posibilitatea
prelungirii acestuia prin acordul comun al tuturor părților. Acordul de parteneriat se încheie efectiv la data recepţiei
raportului final din partea comisiei tehnico-economice cu privire la finalizarea în bune condiţii a proiectului de
împădurire (atingerea stării de masiv pentru puieţii plantaţi, aproximativ 5-7 ani).
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IV.

Obligațiile părților

Toate părţile vor participa la lucrările de execuţie prin aport în natură cu resurse umane şi materiale pentru pregătirea
acţiunii de împădurire, pentru derularea plantării cât şi pentru eliberarea periodică a puieţilor de buruieni.
1. Asociaţia EcoAssist
● să împuternicească minimum o persoană de contact pe perioada derulării prezentului proiect
● să definitiveze detaliile proiectului şi să le prezinte tuturor partenerilor interesaţi de implicare
● să pună la dispoziţie planul de organizare naţională, regională şi judeţeană, calendarul activităţilor, necesarul de
materiale de lucru şi material săditor, campaniei de PR şi comunicare cât şi orice alte informaţii solicitate de
parteneri în vederea asigurării funcţionalităţii parteneriatelor
● să atragă terţi pentru organizarea şi derularea prezentului proiect conform necesităţilor comunicate anterior
● să stabiliească modalităţile de raportare (termene şi documente) privind îndeplinirea sarcinilor proprii cât şi cele
ale partenerilor
● să asigure documentaţia necesară pentru oficializarea parteneriatelor cadru ale prezentului proiect (acorduri de
parteneriat naţionale, judeţene, contracte de sponsorizare, contracte de colaborare, contracte de barter, convenţii
de implicare, declaraţii pe proprie răspundere etc.) prin forţe proprii, sau prin parteneri
● să obţină prin forţe proprii, sau prin parteneri, materialele necesare informării şi pregătirii voluntarilor de plantare
(film de informare privind modalitatea corectă de plantare sau îngrijire a puieților, prezentări scrise ale condițiilor
de siguranță în care trebuie să se desfășoare activitățile pe teren, programul fiecărei zile de acțiune etc.)
● să monitorizeze derularea proiectului conform etapelor agreate cu partenerii de proiect, respectând termenele şi
angajamentele asumate
● să informeze partenerii de proiect asupra oricăror modificări ce apar în planul iniţial şi să aştepte acordul acestora
● să deruleze acţiuni de implementare a proiectului, corespunzătoare fiecărei etape a acestuia, prin forţe proprii
sau prin parteneri
● să asigure promovarea colaborării tuturor partenerilor conform următorului plan:
o anunţul sprijinului oficial pe pagina de ştiri a proiectului
o inserarea în lista de parteneri de pe pagina web oficială a proiectului (cu link către Partener)
o promovarea pe reţelele sociale ale proiectului
o promovarea în buletinele periodice ale proiectului
● să dezvolte parteneriate şi să implice actori publici şi privaţi interesaţi în realizarea iniţiativei. Parteneriatele pot
viza în mod direct realizarea activităţilor de plantare şi întreţinere, atragerea materialelor sau fondurilor necesare
derulării lucrării de la terţi, să deruleze activităţi care să crească implicarea şi educarea comunităţii locale care
beneficiază de pe urma proiectului de reconstrucţie ecologică; resursele financiare vizează acoperirea
cheltuielilor pentru:
● proiectul tehnic
● execuţia plantării
● achiziţionarea puieţilor
● achiziţionarea uneltelor şi echipamentului necesar voluntarilor la acţiunile de plantare
● să informeze partenerii privind apariția necesității unei contribuţii financiare sau materiale în vederea derulării
proiectului (atunci când situaţia o impune) şi să aştepte acordul acestora
● să realizeze rapoarte naţionale intermediare (după realizarea primei plantări, ulterior rapoarte anuale pe perioada
întreţinerii) şi un raport naţional final (dupa finalizarea perioadei de împădurire naţională)
2. Asociaţia Activ Moinesti
● să desemneze minimum o persoană de contact pe perioada derulării prezentului acord de parteneriat
● să planifice şi să asigure managementul proiectului până la finalizarea acestuia, conform condiţiilor convenite
cu partenerul şi principiilor de dezvoltare durabilă. Administrarea proiectului vizează toate etapele de realizare
ale proiectului ce se extind pe o perioada de aproximativ 5 - 7 ani, din care primii 2 ani reprezintă perioada de
înfiinţare a pădurii, următorii 4 ani reprezintă perioada de îngrijire şi întreţinere ce cuprind activităţi de completare
şi rărire, iar după atingerea stării de masiv monitorizarea evoluţiei pădurii; derularea proiectului implică
menținerea comunicării cu Direcția Silvică Județeană parteneră pentru proiectarea tehnică,
monitorizarea şi întreţinerea zonelor plantate, cu acoperirea cheltuielilor aferente (atunci când situația o
impune și în limita resurselor Asociației).
● să stabilească contacte cu terţi pentru finanţarea parţială sau integrala (după posibilităţi) a activităţilor aferente
acestui proiect (cheltuieli administrative proprii, comunicarea locală, transportul voluntarilor la locul plantării şi
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înapoi)

● să dezvolte parteneriate şi să implice actori publici şi privaţi interesaţi în realizarea acţiunilor aferente judeţului.

●
●
●

●
●
●

Parteneriatele pot viza în mod direct realizarea activităţilor de plantare şi de întreţinere şi / sau derularea de
activităţi care să crească implicarea şi educarea comunităţii locale ce beneficiază de pe urma proiectului de
reconstrucţie ecologică;
să organizeze echipele de voluntari pentru activităţile de plantare, care implică mediatizarea acţiunilor de
plantare şi completări în vederea atragerii de voluntari, derularea instructajului şi supravegherii voluntarilor pe
parcursul tuturor acţiunilor de plantare şi completare prin implicarea unor parteneri de specialitate.
să asigure promovarea proiectului prin diseminarea informaţiei cu ajutorul paginii web, articolelor în massmedia şi informării directe a colaboratorilor organizatorului în vederea asigurării transparenţei proiectului;
să evalueze proiectul şi raportarea către organizatorul national, partener, donatori şi sponsori privind
activităţile întreprinse, rezultatele obţinute, materialele şi fondurile utilizate; se vor realiza rapoarte judeţene
intermediare (după realizarea primei plantări, ulterior rapoarte anuale pe perioada întreţinerii) şi un raport
judeţean final (dupa finalizarea perioadei de împădurire naţională
să replice şi să extindă iniţiativa după finalizarea cu succes a proiectului, prin extinderea proiectului şi în alte
loturi de pe teritoriul comunei sau alte zone ale ţării şi prin comunicarea directă a rezultatelor şi experienţei
proiectului către alţi actori interesaţi de problema împaduririi terenurilor degradate.
să informeze organizatorul naţional şi partenerul asupra oricăror modificări ce apar în planul iniţial şi să
aştepte acordul acestora
organizatorul va avea acces la suprafaţa împădurită pentru inspecţie pe durata valabilităţii protocolului
şi de instalare a unor eventuale panouri de informare cu privire la proiect în locuri cu vizibilitate, inclusiv la sediul
primăriei municipiului Moinești.

3. Municipiul Moinești
● să desemneze un responsabil pe perioada derulării acestui proiect
● să obţină şi să pună în aplicare hotărârea de Consiliu Local cu privire la aprobarea împăduririi şi a
prezentului acord de parteneriat. În acest sens, partenerul
(1) propune în şedinta de Consiliul Local aprobarea acordului de parteneriat,
(2) elaborează documentele și obţine autorizaţiiler necesare acestui demers de împădurire (de la instituțiile
abilitate conform legii), luând în calcul inclusiv natura juridică a terenului.
În cazul în care, terenul formează obiectul unei cereri de revendicare depuse până la data semnării acordului,
partenerul se obligă să îi notifice acest lucru în scris organizatorului în termen de 10 zile de la luarea la cunoştinţă
a acestui fapt;
(3) se obligă să semneze dosarul privind introducerea terenului în circuitul silvic în termen de un an de la
închiderea stării de masiv lemnos.
● să pună la dispoziţia organizatorului documentaţia necesară împăduririi: acte de proprietate a terenului;
schiţa cadastrală a perimetrului desemnat pentru împădurire, istoricul terenului şi orice alte acte necesare
demarării şi executării lucrărilor de cadastru şi împădurire.
● Dacă din cauze neimputabile organizatorului are loc întârzierea demersurilor detaliate la punctele (1) și (2) cu mai
mult de un an de la finalizarea lucrărilor de împădurire, partenerul îi datorează organizatorului penalităţi în valoare
de 0.1% pe zi din valoarea investiţiei realizate până în acel moment. În cazul în care partenerul renunţă la
implementarea proiectului după realizarea etapelor (1) şi (2), prevăzute la punctul IV.3 în prezentul acord,
partenerul îi va returna organizatorului
valoarea tuturor cheltuielilor realizate de organizator pentru
implementarea proiectului până la momentul respectiv;
● să realizeze demersurile schimbării categoriei de folosinţă actuale a terenului în termen de un an de la
atingerea stadiului de masiv lemnos, prin introducerea terenului în circuitul silvic (ĩnregistrată ca sarcină tehnică
ĩn cartea funciară), precum şi menţinerea sa în circuitul silvic pentru o perioadă de 50 de ani de la data încheierii
prezentului acordului de parteneriat, sub sancţiunea unei despăgubiri către organizator reprezentând dublul
sumelor investite;
● să asigure relaţia cu comunitatea locală şi implicarea acesteia în toate fazele proiectului prin activităţi
agreate de comun acord.
● să participe la lucrările de execuţie prin aport în natură, in limita posibilitatilor, cu următoarele: să asigure
manopera pentru încărcarea şi descărcarea puieţilor; să execute şanţurile de depozitare a puieţilor; să asigure
supravegherea puieţilor în şanţ; să sprijine cu angajaţi din primărie şi cetăţeni ai comunei, activităţile de plantare
şi praşilă în fiecare an până la finalizarea proiectului.
● să asigure supravegherea terenului împădurit pe toată durata de existenţă a pădurii, în principal pentru
protejarea acesteia împotriva păşunatului şi furtului de puieţi;
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●
●

să administreze şi să întreţină suprafeţele împădurite după terminarea lucrărilor, în concordanţă cu codul
silvic (Legea 46/2008)
partenerul, în calitate de proprietar, îşi păstrează toate drepturile asupra terenului, precum şi asupra
bunurilor şi beneficiilor economice rezultate din administrarea ecosistemului forestier creat prin derularea
prezentului acord de parteneriat.

V. Alte clauze
Părțile semnatare se obligă să-și asume angajamentele făcute. Orice neînțelegere se soluționează pe cale
amiabilă. În cazul în care procedura nu stinge litigiul, părțile hotărăsc asupra datei rezilierii acordului. În cazul unui
eveniment de Forță Majoră, părțile nu sunt legal responsabile pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate. Dacă o
situație de Forță Majoră apare, partea afectată va notifica în scris
celeilalte părți, iar în termen de 15 zile va
furniza dovezile necesare. La primirea notificării și confirmării, toate celelalte părți vor lua legătura și vor decide în
termen de 5 zile asupra acțiunilor și măsurilor ce se impun pentru a limita și contracara efectele situației de Forță
Majoră.

Prezentul acord s-a încheiat astăzi, __.__.2017, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Organizator naţional

Organizator judeţean

Asociaţia EcoAssist
Preşedinte,
Andreea Liana BUZEA

Asociaţia Activ Moinești
Preşedinte,
Monica Maria Tătaru

Partener
Municipiul Moinești
Primar,
Jr. Valentin Vieru
…………………………………………………………………………………………………………………………………

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER BOTEZATU SORIN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA
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