Anexă la H.C.L. nr. 110/29.10.2021

COMUNA VAMA BUZĂULUI
JUDEȚUL BRAȘOV
Nr. ____ din _____________

PARTENERIAT
de cooperare pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a
Comunei Vama Buzăului 2022 – 2028
Preambul
Conștientizând nevoia continuă de adaptare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului la
realitățile economice si sociale actuale, pentru a reuși corelarea proiectelor Administrației Locale din Comuna Vama
Buzăului cu cele ale localităților din jur, astfel încât dezvoltarea ulterioară să se facă în mod coerent și în beneficiul
comunității, Unitatea Administrativ-Teritoriala COMUNA VAMA BUZĂULUI își propune elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2022 – 2028.
Apreciind principiul transparenței și al obiectivității ce caracterizează activitatea ambelor părți, Unitatea
Administrativ-Teritoriala COMUNA VAMA BUZĂULUI a invitat DALGHIAS DEVELOPMENT S.R.L. și DISC PROJECTS S.R.L. să
participe activ la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2022 – 2028.
Noi, părțile:
Unitatea Administrativ-Teritorială COMUNA VAMA BUZĂULUI, cu sediul în Vama Buzăului, str. Principală, nr.
425, Județul Brașov, reprezentată prin domnul Primar Tiberiu Nicolae CHIRILAȘ, și
DALGHIAS DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în Vama Buzăului, str. Principală, nr. 375, Județul Brașov reprezentată
prin domnul Lucian ANDREI, și
DISC PROJECTS S.R.L. cu sediul în Brașov, str. Traian nr.25, Camera Nr.2, Județul Brașov, reprezentată prin
doamna Iulia SCUTARU,
Am încheiat prezentul parteneriat:

CAPITOLUL I - Obiectul parteneriatului
Art. 1
Obiectul Parteneriatului îl constituie realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului,
pentru perioada 2022 – 2028.

CAPITOLUL II - Scop si Metodologie
Art. 2
Economia este un mecanism care ne permite să ne trăim viața, atât în plan personal, cât și în cadrul comunităților,
având posibilitatea de a susține nevoile zilnice și capacitatea de dezvoltare a dorințelor personale și a comunității pentru
fiecare persoană în parte, pentru familiile acestora și pentru comunitate.
Dorințele oamenilor din Vama Buzăului vor reprezenta astfel primul pilon pe care se vor pune bazele Planului
Strategic de Dezvoltare Durabila a Comunei Vama Buzăului.
Un ‘’sistem’’ este un ‘’conglomerat de lucruri’’ care permite oamenilor să își pună în practică dorințele. Pentru o
comunitate, asta înseamnă mai mult decât economie, însă începe de la economie. O educație mai bună, o îngrijire mai
bună, oportunități la nivel local pentru tineri, un serviciu de pompieri activ, îngrijirea naturii, păstrarea tuturor tradițiilor
și lucrurilor valoroase din trecut, toate acestea se pot baza doar pe o economie prosperă ca parte integrantă a economiei
globale.
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Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului pentru perioada 2022 – 2028 se va baza pe ideea că
Vama Buzăului este un sistem economic care va transpune în realitate dorințele oamenilor și felul în care aceștia își văd
viitorul. Acest lucru înseamnă o combinație între valorile oamenilor și principiile economice.
Asta înseamnă că un al doilea pilon al Planului este propunerea ca aceasta Strategie trebuie să invite la
realizarea de investiții publice/private și scheme de colaborare.
Comuna Vama Buzăului este o comunitate veche în ceea ce privește cultura, istoria și modul de viață. Viața
pastorală și creșterea animalelor au jucat cel mai important rol în cadrul economiei sociale. Vama Buzăului a reprezentat
un punct de frontieră cu vechile imperii. Vama Buzăului este adânc înrădăcinată în natura pură, iar tradițiile din
Transilvania au supraviețuit timp de secole, calități din ce în ce mai rar întâlnite în alte părți ale lumii.
Dat fiind faptul că ne aflăm în secolul XXI, valorile comunității din Vama Buzăului reprezintă factori cheie către
un nou viitor al lumii. Modul de viață din Vama Buzăului, adânc interconectat cu natura, are câteva răspunsuri și pentru
amenințările globale cu care ne confruntăm astăzi. Răspunsul nu poate fi totuși faptul că oamenii din Vama Buzăului nu
devin parte a responsabilizării globale pentru că se bucură de o prosperitate aparte.
Art. 3
În vederea realizării scopului prezentului parteneriat, părțile vor efectua, în condițiile legii, un schimb de date
și de informații necesare elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2022 –
2028.
Art. 4
Pe tot parcursul colaborării, U.A.T. COMUNA VAMA BUZĂULUI, DALGHIAS DEVELOPMENT S.R.L. și DISC PROJECTS
S.R.L. se obligă să respecte regimul datelor personale în posesia cărora intră și, în general, legislația în vigoare cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL III – Drepturile și obligațiile părților
Art.5
Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului parteneriat, U.A.T. COMUNA VAMA BUZĂULUI, prin Primar, prin
Aparatul de specialitate al Primarului sau prin personalul disponibil în toate unitățile sale subordonate, va întreprinde
următoarele:
- Va acorda asistență activă si va furniza toate informațiile publice de la nivelul localității Vama
Buzăului necesare pentru elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare Durabilă 2022 – 2028
(statistică, hărți, informații cu privire la vechiul plan, etc.);
- Va acorda asistență pentru organizarea studiilor sau a sondajului de opinie ce va fi desfășurat pe
raza Comunei Vama Buzăului;
- Va acorda asistență în ceea ce privește organizarea întâlnirilor de la Primărie, precum și în toate
localitățile componente ale Comunei - Vama Buzăului, Dălghiu, Buzăiel și Acriş - și va acorda
asistență pentru comunicare în general.
- Va participa activ la toate întâlnirile, studiile, sondajele de opinie sau seminariile de lucru
desfășurate pe perioada elaborării Planului Strategic de Dezvoltare Durabilă înainte de votul de
aprobare al Consiliului Local;
Aceste servicii vor fi specifice și vor consta în totalitatea acțiunilor și activităților întreprinse de către
DISC PROJECTS S.R.L. pentru a livra către U.A.T. COMUNA VAMA BUZĂULUI Strategia de Dezvoltare
Durabilă
a
Comunei
Vama
Buzăului,
pentru
perioada
2022
–
2028.
Această Strategie va fi livrată pe suport magnetic (DVD) în format PDF și WORD, precum și în format
printat, constând din 50 de exemplare color, cu coperți cartonate, legate și inscripționate pe copertă
cu însemnele specifice U.A.T. COMUNA VAMA BUZĂULUI.
Art.6
Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului parteneriat, DALGHIAS DEVELOPMENT S.R.L. va întreprinde
următoarele:
- DALGHIAS DEVELOPMENT S.R.L. va achita contravaloarea serviciilor prestate de către DISC
PROJECTS S.R.L., în cuantum de 11.000 EURO (sumă ce nu include TVA 19 %).
- DALGHIAS DEVELOPMENT S.R.L. va finanța un studiu de nevoi în Comuna Vama Buzăului. Studiul
este necesar pentru identificarea nevoilor și stadiului de fapt în Comuna Vama Buzăului. Acest
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-

-

-

studiu este în valoare de 3000 EURO (sumă ce nu include TVA 19 %) și va fi plătit de DALGHIAS
DEVELOPMENT S.R.L. către DISC PROJECTS S.R.L., aceasta din urmă fiind responsabil cu
executarea studiului.
Pentru executarea acestui studiu, DISC PROJECTS S.R.L. va crea chestionarul de interviu cu
consultarea celorlalți parteneri ai acestui Parteneriat, apoi îl va implementa și interpreta,
rezultatele obținute fiind puse la dispoziția celorlalți parteneri și vor fi folosite în elaborarea
Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2022 – 2028.
Acest studiu se va face atât prin deplasarea de operatori de interviu ai DISC PROJECTS S.R.L., în
teren, pe întreg teritoriul Comunei Vama Buzăului cât și prin mediul online.
Pe parcursul acestui proces, DISC PROJECTS S.R.L. se va consulta îndeaproape cu Primarul,
Aparatul de Specialitate al Primarului, Consiliul Local din Vama Buzăului, precum si cu
reprezentantul Dălghiaș Development S.R.L. și cu alți consilieri din zonă cu care va colabora.
Va apela pe cheltuiala sa, dacă va considera cazul și la alți profesioniști și alte instituții pentru
cercetare și pentru elaborarea strategiei, însă numai cu acordul prealabil scris al Comunei Vama
Buzăului

Art.7
Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului parteneriat, DISC PROJECTS S.R.L. va întreprinde următoarele:
- Va colecta, organiza și ierarhiza toate informațiile publice de la nivelul Comunei Vama Buzăului,
necesare pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului, pentru
perioada 2022 – 2028. (statistică, hărți, informații cu privire la vechiul plan, etc.);
- DISC PROJECTS S.R.L., în urma finanțării oferite de către DALGHIAS DEVELOPMENT S.R.L., va
realiza
un
amplu
studiu
în
teren.
În acest sens, va crea chestionarul de interviu cu consultarea celorlalți parteneri ai acestui
Parteneriat, apoi îl va implementa și interpreta, rezultatele obținute fiind puse la dispoziția
celorlalți Parteneri și vor fi folosite în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei
Vama
Buzăului,
pentru
perioada
2022
–
2028.
Acest studiu se va face prin deplasarea de operatori de interviu în teren, pe întreg teritoriul
Comunei Vama Buzăului, precum și prin consultarea online;
- Va ține cont de părerile specialiștilor la care apelează DALGHIAS DEVELOPMENT S.R.L., va
concluziona și va insera propunerile acestora în cadrul Strategiei;
- Va apela și la alți specialiști în domenii precum cel macroeconomic, turistic, financiar, social, etc,
pentru a obține informații și direcții competente în domeniile amintite, informații care for fi
utilizate cu profesionalism în elaborarea Strategiei;
- Va participa activ la toate întâlnirile, studiile, sondajele de opinie sau seminariile de lucru
desfășurate pe perioada elaborării Strategiei, înainte de votul de aprobare al Consiliului Local și,
la solicitare acestuia, un reprezentant al DISC PROJECTS S.R.L. va fi prezent la ședința in care se
va dezbate aprobarea acestei Strategii;
- Va pregăti și va organiza întâlnirile cu membrii comunității, care vor avea loc în toate localitățile
componente ale Comunei - Vama Buzăului, Dălghiu, Buzăiel și Acriş - pregătind locațiile (în cadrul
Primăriei sau în alte părți). Aceste întâlniri sunt destinate consultărilor publice și dezbaterilor
având ca scop realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului, pentru
perioada 2022 – 2028;
- Rezultatele acestor întâlniri vor fi incluse într-o propunere de Strategie care va fi prezentată
Primarului și Consiliului Local din Vama Buzăului pentru completări și, în cele din urmă, va fi
înaintată spre aprobare Consiliului Local Vama Buzăului;
- Pe parcursul acestui proces, DISC PROJECTS S.R.L. se vom consulta îndeaproape cu Primarul,
Aparatul de Specialitate al Primarului, Consiliul Local din Vama Buzăului, precum și cu
reprezentantul Dălghiaș Development S.R.L alți consilieri din zonă cu care va colabora;
- Va promova public procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama
Buzăului, pentru perioada 2022 – 2028, inclusiv reflectarea în mass-media;
- Va emite și va încasa contravaloarea sumei totale de 14.000 EURO (sumă ce nu include TVA 19%)
către și de la DALGHIAS DEVELOPMENT S.R.L., sumă ce reprezintă contravaloarea serviciilor
prestate de către DISC PROJECTS S.R.L. pentru realizarea și tipărirea Strategiei de Dezvoltare
Durabilă
a
Comunei
Vama
Buzăului,
pentru
perioada
2022
–
2028.
Aceste servicii vor fi specifice și vor consta în totalitatea acțiunilor și activităților întreprinse de
către DISC PROJECTS S.R.L. pentru a livra către U.A.T. COMUNA VAMA BUZĂULUI Strategia de
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Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2022 – 2028.
Aceasta Strategie va fi livrată pe suport magnetic (DVD) în format PDF și WORD precum și în
format printat, constând din 50 de exemplare color, cu coperți cartonate, legate și inscripționate
pe copertă cu însemnele specifice U.A.T. COMUNA VAMA BUZĂULUI.

CAPITOLUL IV - Durata
Art.8
Prezentul Parteneriat este valabil din momentul în care toate Părțile l-au semnat prin reprezentant legal.
Parteneriatul își va înceta valabilitatea în 1 septembrie 2022 sau imediat ce Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei
Vama Buzăului pentru perioada 2022 – 2028 este finalizată și atunci când este aprobată prin vot de Consiliul Local din
Vama Buzăului.
De comun acord, părțile stabilesc că se pot aduce modificări prezentului Parteneriat doar prin semnarea unui act
adițional.
Comunicarea dintre părți se va face în formă scrisă.

CAPITOLUL V - Răspunderea părților
Art.9
Munca efectuată de către DALGHIAS DEVELOPMENT S.R.L. și DISC PROJECTS S.R.L. se va face cu deplină
responsabilitate și va rezulta în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului pentru perioada 2022 – 2028.
În cazul în care aceasta va fi aprobată (prin votul Consiliului Local), responsabilitatea pentru execuție va aparține în
totalitate Comunei Vama Buzăului.
Comuna Vama Buzăului este conștientă de faptul că succesul proiectului și livrarea în timp util a celor incluse în
acesta depind de colaborarea cu DALGHIAS DEVELOPMENT S.R.L. și DISC PROJECTS S.R.L.
Fiecare parte va plăti pentru cheltuielile aferente punerii în execuție a acestui Parteneriat. Părțile nu vor fi
responsabile una față de cealaltă pentru daune care rezultă din punerea în execuție a acestui Parteneriat.

CAPITOLUL VI – Soluționarea litigiilor
Art.10
Neînțelegerile dintre părți cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor parteneriatului vor fi soluționate pe
cale amiabilă.
Daca litigiile nu se rezolvă pe cale amiabilă, fiecare dintre părți poate solicita soluționarea lor de instanța de judecată.
Încheiat în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
COMUNA VAMA BUZAULUI
prin PRIMAR
Tiberiu Nicolae CHIRILAȘ

DALGHIAS DEVELOPMENT S.R.L.
Prin ADMINISTRATOR
Lucian ANDREI

DISC PROJECTS S.R.L.
Prin ADMINISTRATOR
Iulia SCUTARU
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