
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

H O T A R A R E 

 privind încheierea  Protocolului de colaborare între Comuna Pietroasele, prin Consiliul local al Comunei 

Pietroasele şi  Asociația “Calator prin Romania”, în vederea realizării unor proiecte comune de promovare a 
obiectivelor turistice din comuna Pietroasele  

 
  Consiliul Local al Comunei Pietroasele, județul Buzău,  

    Având în vedere : 

  - referatul de aprobare al Primarului comunei Pietroasele, înregistrat la nr.3406/09.09.2021; 

         - raportul compartimentului juridic si resurse umane, înregistrat sub nr.3407/09.09.2021; 

    - e-mailul doamnei Călina Iuliana Andreea, înregistrat la Primăria Comunei Pietroasele sub nr.3373/06.09.2021; 

         -  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

    - prevederile art. 2 din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

          - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, 

cu modificările și completările ulterioare, 

    -  prevederile art. 129, alin. (2) lit. "c" și lit. "e" și  alin.(9), lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul 196, alin. (1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ă, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art.1.  Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Comuna Pietroasele, prin Consiliul local al 

Comunei Pietroasele şi  Asociația “Calator prin Romania”, în vederea realizării unor proiecte comune de promovare 

a obiectivelor turistice din comuna Pietroasele ,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.  Protocolul prevăzut la art. 1 se încheie pe perioadă nedeterminată.  

 Art.3. Se împuternicește domnul Enache Cornel, Primarul Comunei Pietroasele, să semneze , în numele şi 

pe seama Consiliului Local Pietroasele, Protocolul, precum și  orice document necesar implementării și susținerii 

proiectului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se desemnează doamna/domnul, inspector- ??? , ca persoană de contact pe perioada derulării 

Acordului de parteneriat. 

Art.5.  Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, privind  Codul 
Administrativ. 

                                                               Presedinte de sedinta, 

Gheorghe Mioara 

                                                                                                                                       Contrasemneaza                                                                                                            

                                                                                                                                       Secretar general cu delegatie, 

                                                                                                                                       Badea Adriana 

Nr.48 

Data:29 .09.2021 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta ordinara din data de 

29 .09.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu un numar de 

13 voturi pentru, - abtineri si ____voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri 
prezenti la sedinta. 

                                                              

 

       



 
 
 

Anexa la HCL nr.48/29.09.2021 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

COMUNEI  

PIETROASELE 

 

PRIMAR, 

 

ENACHE 

Cornel 

 

 

 

 
 

ASOCIATIA 

“CĂLĂTOR PRIN 

ROMÂNIA” 

 

PREŞEDINTE ŞI 

FONDATOR 

 

TĂNAŞCU Constantin-

Iulian 
 

Nr. ................./.................      Nr. ................./.................... 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

Părţile: 

ASOCIATIA “CALATOR PRIN ROMANIA”, cu sediul în București, str. Piscului, nr.20, bl. 

40, sector 4, identificată cu CIF 39467037, reprezentată de TANASCU CONSTATIN IULIAN 

în calitate de Președinte și Fondator 

Și 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE, JUDEŢUL BUZAU, cu sediul in comuna 

Pietroasele, sat Pietroasele, Str. Unirii, Nr. 89, reprezentată prin ENACHE CONEL în calitate 

Primar, au convenit urmatoarele: 

Art. 1 Acordul de parteneriat 

Prin semnarea prezentului acord de parteneriat, părțile îşi exprimă acordul privind asocierea în 

vederea realizării unor proiecte comune de promovare a obiectivelor turistice din comuna 

Pietroasele. 

Art. 2 Obiectul 



2.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea interinstituționalā in 

următoarele direcții: 

- realizarea şi montarea plãcutelor turistice digitale care conțin cod QR, urmând a fi 

amplasate pe obiectivele turistice şi monumentele de patrimoniu; 

- cooperarea şi colaborarea în vederea organizării unor evenimente care promovează 

conservarea tradițiilor şi culturii locale și naționale; 

- organizarea şi desfáşurarea de activități sociale și educaționale; 

- promovarea şi dezvoltarea zonei geografice şi a turismului local 

- stimularea curiozității și dezvoltarea interesului locuitorilor din zona și din împrejurimi; 

- organizarea și susținerea de manifestări expoziționale de turism pe plan local și 

regional; 

- crearea unor trasee turistice, tematice sau istorice; 

- elaborarea de propuneri privind dezvoltarea turismului; 

- realizarea unor obiecte şi materiale video în scopul promovării tradițiilor locale. 

De asemenea, proiectul constă în realizarea unei platforme digitale care poate fi accesată 

urmând link-ul https://travellerinromania.com/ unde turiştii români sau străini pot intra în contact 

cu istoria şi legendele obiectivelor turistice, pot cunoaşte portul popular şi gastronomia 

tradițională din România. Informațiile vor fi disponibile pe platforma digitală în limbile: română, 

engleză, franceză, spaniolă, chineză, urmand si germana, araba si rusă. 

 Turiştii vor putea accesa platforma scanând un cod de tip Q.R. (Quick Response) care va 

fi amplasat pe pläcuțele turistice speciale și vor putea citi informații despre obiectivele turistice, 

portul popular și gastronomia din zona comunei Pietroasele. Placuțele turistice cu respectivele 

coduri vor fi montate la vedere, în zona obiectivelor turistice, în aşa fel încât să nu afecteze 

structura sau fatadele clädirilor. 

2.2 Grupul țintă: 

 instituții locale, regionale și naționale; 

 elevi din înväțämântul preuniversitar; 

 cadre didactice din unitățile şcolare; 

 personalul auxiliar al instituțiilor; 

 membrii comunității; 

 asociații și ONG-uri. 

 

Art.3 Principiile de bună practică ale Acordului de parteneriat 



3.1 Părțile contribuie la realizarea scopului proiectului şi işi asumă rolul lor aferent proiectului,  

aşa cum este definit la articolul 5 din prezentul contract. 

3.2 Pärțile se consultă în mod regulat și se informează reciproc asupra tuturor aspectelor privind 

evoluția proiectului. 

3.3 Părțile implementează activitățile din proiect, cu respectarea standardelor profesionale şi de 

etică în vigoare. 

 

Art.4 Durata Acordului de parteneriat 

Prezentul acord de parteneriat îşi produce efectele de la momentul semnării lui și este valabil pe 

perioadă nedeterminată. 

Prezentul acord de parteneriat poate fi modificat doar prin act adițional semnat şi ştampilat de 

ambele părți, orice altă formă find nulă. 

Prezentul acord de parteneriat poate înceta prin stabilirea acestui lucru de comun acord între 

părți, cu menționarea în scris a datei încetării prezentului acord; 

 

Art. 5 Drepturile și obligațile părților: 

5.1. ASOCIAȚIA "CĀLĂTOR PRIN ROMÂNIA" se obligă să respecte următoarele condiții: 

 să informeze mass-media despre proiect; 

 să realizeze design-ul, soft-ul Q.R, platforma, construcția și montarea în proximitatea 

monumentelor istorice și obiectivelor turistice a plăcuțelor; 

 sa obtină aprobările necesare de la Primaria Comunei Pietroasele conform prevederilor 

legale pentru montarea plăcuțelor turistice în proximitatea obiectivelor turistice și 

monumentelor de patrimoniu; 

 informatiile ce vor fi postate pe platforma digitală htps://travellerinromania.com/, precum 

şi elementele de pe pläcuțele turistice se vor stabili de comun acord cu reprezentanți 

Primariei Comunei Pietroasele; 

 sã respecte regulamentul de organizare a activităților care consta in respectarea 

documentatiei de realizare a proiectului, evitarea abaterilor, precum si respectarea datelor 

convenite de comun acord cand Asociatia poate sa monteze placutele;  

 să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta imaginea proiectului; 

 se obliga sa plateasca integral realizarea placutelor si operationalizarea completa a 

platformei. 

5.2. PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE se obligă să respecte următoarele condiții: 



 să respecte regulamentul de organizare a activitäților care consta in respectarea 

documentatiei de realizare a proiectului, evitarea abaterilor, precum si respectarea datelor 

convenite de comun acord cand Asociatia poate sa monteze placutele; 

 sã participe prin angajații Primariei Comunei Pietroasele la activitățile inițiate în cadrul 

proiectului. (Un angajat căruia o să i se ofere toate informațiile și stadiile în care se află 

proiectul și un angajat care să ajute asociația la montarea plăcuțelor în ziua montării); 

 Oferirea unei liste cu monumentele istorice și obiectivele turistice din comuna 

Pietroasele, precum și o descriere minimală a acestora ca punct de plecare în realizarea 

documentației; 

 Să poarte discuții, imediat după ce-i va fi trimisă documentația cu cei de la Direcția 

Județeană de Cultură prin care să obțină un acord de principiu pentru montarea acestor 

plăcuțe în proximitatea monumentelor istorice; 

 să informeze mass-media despre proiect; 

Art. 6 Confidențialitatea 

6.1 Părtile convin să păstreze in stricta confidențialitate intormațiile primite şi sunt de acord sã 

prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informatii. 

6.2 Partile inteleg să utilizeze informațile confidențiale doar in scopul de a-și îndeplini obligatiile 

din prezentul acord de parteneriat și 1n orice alte scopuri necesare bunei desfăşurări a activităti 

acestora. 

 

Art. 7 Notificări 

7.1 Orice comunicare între pärți în legătură cu prezentul acord de parteneriat se va face in scris. 

7.2 Orice document scris trebuie înregistrat, atât la transmitere cât şi la primire. 

 

ART. 8 Litigii 

(1) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului 

acord de parteneriat se vor soluționa pe cale amiabilă. 

 

Art. 9 Prevederi finale 

9.1. Prezentul acord de parteneriat reprezintă vointa părților şi înlătură orice altă înțelegere 

verbală între acestea, anterioară încheierii sale. 



9.2. Pärtile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost investiți, 

la data executării prezentului acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a semna şi executa 

prezentul acord de parteneriat. 

9.3. Prezentul acord de parteneriat a fost întocmit şi semnat în 2 (doua) exemplare originale, în 

limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate având aceeaşi valoare legală. 

 

PRIMARIA COMUNEI 

PIETROASELE 

ASOC. “CALATOR PRIN ROMANIA” 

BUCURESTI 

 

PRIMAR, 

ENACHE CORNEL 

 

PRESEDINTE, 

TANASCU CONSTANTIN-IULIAN 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                     
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

                                                                                    
 

 
 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

NR.3406/09.09.2021 

 

 

Referatul de aprobare 

la proiectul de hotarare privind încheierea  Protocolului de colaborare între Comuna Pietroasele, prin 

Consiliul local al Comunei Pietroasele şi  Asociația “Calator prin Romania”, în vederea realizării unor proiecte 

comune de promovare a obiectivelor turistice din comuna Pietroasele  

 

 
 

 
 

 

                 Avand in vedere  adresa Asociatiei „Calator prin Romania“ inregistrata la Primaria 

comunei Pietroasele la nr.3373/06.09.2021 prin care se solicita supunerea spre aprobare in 

Consiliul Local Pietroasele a unui Protocol de colaborare in scopul promovarii obiectivelor 

turistice si monumentelor de patrimoniu de pe raza comunei Pietroasele, prevederile  art.129  si 

alin.9 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ “În 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

   -   alin.9  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

       a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 

străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public local, cat si  prevederile art.2 lit.e din Ordonanta 26/2000-„Prezenta ordonanţa are 

ca scop crearea cadrului pentru: parteneriatul dintre autorităţile publice şi persoanele juridice 

de drept privat fără scop patrimonial”, imi exprim initiativa de promovare a  proiectului de 

hotarare mai sus mentionat. 

 

 

                                                               

                P r i m ar, 

                                                               Cornel Enache 

 

 

 

 

 
  

 



 
 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

Nr.3407/09.09.2021 

 
RAPORT 

 

la proiectul de hotarare privind încheierea  Protocolului de colaborare între Comuna Pietroasele, prin 

Consiliul local al Comunei Pietroasele şi  Asociația “Calator prin Romania”, în vederea realizării unor 

proiecte comune de promovare a obiectivelor turistice din comuna Pietroasele  

 

       Având în vedere adresa  Asociatiei „Călător prin Romania“ înregistrată la 

Primaria comunei Pietroasele la nr. 3373/06.09.2021,  prin care se solicită 
supunerea spre aprobare în Consiliul Local Pietroasele a unui protocol de 
colaborare în scopul promovării obiectivelor turistice, monumentelor de 

patrimoniu și tradițiilor locale de pe raza comunei Pietroasele, prevederile  

art.129  si alin.9 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ “În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul 

local: 
 -   alin.9  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

       a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 

juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, prevederile art.2 

lit.e din Ordonanta 26/2000-„Prezenta ordonanţa are ca scop crearea cadrului 
pentru: parteneriatul dintre autorităţile publice şi persoanele juridice de drept 
privat fără scop patrimonial”, cat si faptul ca acordurile de parteneriat cu 

persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial, se aproba numai de 

catre consiliului local, consider ca este necesar  aprobarea in Consiliul Local 
Pietroasele a Protocolului de colaborare, prevăzut în anexă,  cu Asociatia 

„Calator prin Romania“ , unde Primaria Pietroasele este partener de suport fara 

contributie financiara. 
 

 
Consilier juridic, 

Badea Adriana 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

 

 

 

NR._____DIN 28.09.2021 

 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(2) 

 

 

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotarare privind încheierea  Protocolului de colaborare între 

Comuna Pietroasele, prin Consiliul local al Comunei Pietroasele şi  Asociația 

“Calator prin Romania”, în vederea realizării unor proiecte comune de 

promovare a obiectivelor turistice din comuna Pietroasele  

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de 28.09.2021, a analizat   

proiectul de hotarare privind încheierea  Protocolului de colaborare între 

Comuna Pietroasele, prin Consiliul local al Comunei Pietroasele şi  Asociația 

“Calator prin Romania”, în vederea realizării unor proiecte comune de 

promovare a obiectivelor turistice din comuna Pietroasele, il avizeaza 

favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 

data de 29 .09.2021. 

 

 
COMISIA, 

1. Valcu Nicolae – presedinte _____________________ 

2. Gheorghe Mioara – secretar___________________ 

     3. Mares Marcel  ______________________________ 

     4. Balaceanu Liliana Daniela_____________________ 

     5. Rotaru Mihail Aurelian_______________________ 
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