
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 93/2021 

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comuna Câlnic și Asociația 

Creștem România Împreună în vederea efectuării unei acțiuni de plantare puieți și 

împădurire teren în cadrul proiectului“Plantează în România” 

 

Consiliul local al comunei Câlnic, județul Alba, întrunit în ședința ordinară în data de 

27.08.2021; 

Având în vedere: 

 Adresa nr.3854/26.07.2021 de la Asociația Creștem România Împreună, referitoare la 

identificarea terenului în vederea plantării de puieți pentru împădurire suprafețe noi pe raza 

UAT Câlnic;  

 Adresa răspuns nr. 3854/06.08.2021 privind identificarea terenului în vederea 

plantării; 

 Adresa de la Asociația Creștem România Împreună  înregistrată la instituția noastră cu 

nr. 4500/17.08.2021, privind manifestarea interesului de a realiza o acțiune de plantare pe 

terenul propus de UAT Câlnic; 

   Proiectul de hotărâre nr.89/2021 privind aprobarea acordului de parteneriat între 

Comuna Câlnic și Asociația Creștem România împreună; 

 Referatul de aprobare al domnului Primar Bodea Lucian-Tiberiu, înregistrat sub nr. 

89/1/18.08.2021; 

 Raportul de specialitate întocmit de compartimentul Patrimoniu, Registrul Agricol, 

Fond Funciar și Urbanism din cadrul Primăriei comunei Câlnic înregistrat sub nr. 

4654/19.08.2021; 

 Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului Local Câlnic; 

Ținând cont de prevederile: 

 Art. 333 alin. (1) O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările 

ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, a Legii 100/2010 privind 

împădurirea terenurilor degradate 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art 196 alin.(1) lit. a din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative. 

  

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se aprobă acțiunea de plantare cu puieți și împădurirea unor suprafețe de teren, 

în cadrul proiectului “Plantează în România” derulat împreună cu Asociația Creștem România 

Împreună, în cadrul proiectului “Plantează în România”; 

Art.2.Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între UAT Comuna Câlnic și 

Asociația Creștem România Împreună conform anexei la prezenta hotărâre; 

Art.3.Se împuternicește primararul comunei Câlnic-dl.Bodea Lucian-Tiberiu să 

semneze în numele și pentru comuna Câlnic, acordul de parteneriat prevăzut la art. 2; 

Art.4.Primarul Comunei Câlnic se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri; 

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenii și   

în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 



Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul primariei și în Monitorul oficial 

al comunei Câlnic si se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Alba,  

- primarului comunei Câlnic,  

- Compartimentelor Patrimoniu, Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism    

- Asociația Creștem România Împreună 

 

Câlnic, la 27.08.2021 

 

 
 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

           NICOARĂ VASILE                                  SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                      MATEI Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total consilieri 

locali 

11 

Prezenți 11 

Pentru 11 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 



Anexa la HCL 93/27.08.2021 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Nr._____/_________ 

 

A. PĂRȚILE  

Prezentul acord s-a încheiat între: 

UAT Comuna Câlnic cu sediul în Comuna Câlnic, str. Principală, nr. 20, reprezentată legal 

prin dl. primar Bodea Lucian-Tiberiu, în calitate de proprietar al terenului; 

Și 

Asociația Creștem România Împreună, cu sediul în orașul Săcele, str. Ciucaș, nr. 54, 

județul Brașov, cod fiscal 34521305 înregistrată în Reg. Asociaților cu numărul 

45/14.05.2015 având contul bancar RO18 FNNB 0029 0309 8016 RO02 deschis la Credit 

Europe Bank reprezentată legal prin Mihai Mihu în calitate de Președinte 

Denumiți în continuare Parteneri, se încheie următorul acord de parteneriat 

 

B. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT  

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Comunei Câlnic nr _____ din data de 

___________ obiectul prezentului acord îl constituie implicarea și susținerea comună a 

campaniei ,,Plantează în România” ce se va desfășura în intervalul ____________________, 

având ca obiectiv realizarea unei acțiuni de plantat pe  terenul în suprafața de _______mp, 

amplasat în __________________________________________.  

 

C. DURATA ACORDULUI  

Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 1 (un) an de la data semnării 

acestuia. Prelungirea prezentului acord se va face cu acordul fiecărei părți implicate.  

 

D. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Partenerii se angajează să facă toate demersurile necesare pentru implementarea obiectului 

prezentului acord de parteneriat implicându-se în acest demers.  

Asociația Creștem România Împreună se angajează să facă toate demersurile necesare pentru 

promovarea, organizarea campaniei și coordonare acțiunii de plantat.  

Punctual, asociația poate să se implice în organizarea următoarelor acțiuni (lista nu este 

limitativă): 

-organizarea de conferințe de presă având ca temă proiectul ,,Plantează în România’’; 

-tipărirea și distribuirea de pliante, fluturași, etc. 

-organizarea de campanii online de informare/constientizare; 

-organizarea acțiunii de plantat împreună cu factorii de decizie implicați (ocoalele silvice, alte 

instituții ale statului abilitate) în ziua acțiunii; 

-susținerea cu puieți a acțiunii; 

-susținerea cu unelte a acțiunii; 

-susținerea cu voluntari a acțiunii; 

În contrapartidă, instituția publică locală se obligă să susțină și să promoveze proiectul prin 

acțiuni specific, care pot consta, dar nu se limitează la: 



-identificarea zonelor unde se doresc a se face plantări, zone care aparțin sau sunt 

administrate de către instituția publică parteneră și comunicarea acestora către asociație; 

Este obligatoriu, sub sancțiunea daunelor interese, ca terenul să fie administrat sau deținut de 

instituția publică semnatară a prezentului acord de parteneriat. -în limita posibilităților, să 

capaciteze locuitorii de pe raza localității pe care o reprezintă; 

-opțional, în ziua acțiunii, va participa, împreună cu angajații săi, la plantarea puieților, într-o 

locație stabilită de comun acord; 

 

E. DISPOZIȚII FINALE 

Prezentul acord nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambilor 

parteneri. Orice modificare în acest sens se va consemna printr-un act aditional care devine 

parte integrantă a acordului de parteneriat.  

 

 

 

 

        Instituția publică                                                     Asociația Creștem România Împreună 

UAT COMUNA CÂLNIC                                                            Președinte asociație, 

               Primar                                                                           Mihai Mihu 

   Bodea Lucian-Tiberiu                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

           NICOARĂ VASILE                                  SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                      MATEI Maria 

 

 

 

 

 


