ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA
HOTARAREA NR.4812017
privind aprobaľea proiectului,,Reabilitare şi modernizare DJ

141 Mediaş - Moşna - PelĘoľ
pľoiect depus spľe
paľteneriat,
de
acoľdului
- BârghĘ', a cheltuieliloľ
finanţare încadľul Pľogľamului operaţional Regional (PoR) 2014-2020, Axa Prioritaľă
6, Prioľitatea de Investiţii 6.1.

legate de acesta şi a

Consiliul Locala al comunei Mosna,judetul Sibiu întľunitînşedinţă oľdinară la data de 28
septembrie 2017,

Analizând raportul de specialitate rľ. 14.264|18.09.2017 al Serviciului Managęmentul
Proięcteloľ pľivind aprobaľea proiectului ,,Reabilitare şi modernizare DJ l41 Mediaş - Moşna Pelişor- Bârghiş'', a cheltuielilor legate de acesta şi a acoľdului de paľteneĺiat,proiect depus
spre finanţaľe încadrul Pľogramului operaţional Regional (PoR) 2014'2020, Axa Pľioritaľă 6,
Pľioritatea dę Invęstiţii 6'1;
Yazand avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadľul Consiliului Local
Mosna,

In conformitate cu prevederile Programului operaţional Regional 2014-2020, Ghidul
so1icitantului - Condiţii generale pentru accesaÍea fonduriloľ şi Ghidul solicitantului (varianta
consolidată) _ Condi1ii specifice de accesare a fondurilor încadrul apelului de proiecte,
rľ.PoR/20161616.Il|, Axá prioritaÎěL6 "Îmbirnătăţireainfrastructuľii rutiere đeimpoľtanţă
ľegionalď', Prioritatea de investi1ii 6.1 "Stimulaľea mobilită1ii regionale pľin conectarea
noduľilor secundare şi teľ1iaľe la infľastructura TEN - T, inclusiv a noduriloľ mu1timodale'''
Potrivitprevederilor art. 20,aliĺ.1' lit j), art.44 alin.l şi aľt. 53 din Legea 273 l2006
privind finanţele publice locale, cu modificăľile şi completăľile ulterioare;
întemeiui prevedeľilot art. 36, alín 2,lit b),coľaboľat cu alin.4 lit'ę,art.4s alin.2 lit.d si
art'115 alin.l lit.b din Legea nĺ.2I5l2O01 a administraţiei publice locale, ľepublicată, cu
modiťrcăľile şi completările ulterioaľe,

HoTĂRĂŞTE
Aľt. 1 Se aprobă proiectul ,,Reabiĺitare şi modernizare DJ 141 Mediaş - Moşna - PelişorBârghiş'', învederea finanţării acestuia încadrul Progľamului opera1ional Regional (PoR)
ŻOr4 - 2OŻO,Axa Prioritatá 6,Pľioritatea de Investiţii 6.1,

Apelul de proiecte PoR/103l6lL

Lrt. 2 Se apľobă acordul de paľteneľiat încheiatîntľeUAT Judeţul Sibiu - lideľ de proiect şi
UAT Mediáş, UAT Moşna, UAT Biertan' UAT Bârghiş, învederea implementării încomun a
proiectului, ôonform acoľdului de paľteneríat nĺ.I4.265ll8'09.20l7, carc face parte integrantă
din prezenta hotăľâre.

Aľt.3 Se

apľobă valoarea tota\á a proiectulĺĺi ,,Reabiĺitare şi modernizare
Moşna - Peĺişor- Bârghiş " încuantum dę 84.61,2.23],98lei (inclusiv TVA).

DJ I4I Mediaş

-

Ärt.4 Se apľobă contľibuţia pľopľie înproiect a UAT Mosna, însumă de 0 lei, reprezentând
cofinan1areä proiectului ,,Reabililare şi modernizare DJ 14] Mediaş - Moşna - PelişorBârghiş".

Aľt.S Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apáreape durata implementăĺii pľoiectului
'' se vor suporta din
,,Reabilitare şi modernizare DJ ]4] Mediaş - Moşna - Pelişor- Bârghiş
a
resuľSe pľoprii ale UAT Judeţul Sibiu astfel încâtsă se asiguľe desňşurarea încondiçii optime
proiectului

.

Aľt.6 UAT Judeţu| Sibiu va asigura toatę ľesuľsele financiare necesaÍe implementăľii
proiectului încondiţiile rambursăľii/decontării ulterioaľe a cheltuielilor din instrumente
structurale.

Art.7 Sumele repľezentând cheltuielile de mentenanţă, întreţineľeale proiectului ,, Reabiĺitare
" pe întreagapeľioadă de durabilitate
şi modernizrrn DJ ] 4 ] Mediaş - Moşna - Pelişor- Bârghiş
proiect.
a acestuia se vor suporta de cătľe UAT Jude1ul Sibiu, încalitate de lider de

Aľt.8 Se împuterniceşted-na Daniela Cîmpeansă semneze toate actele necęSaľe şi contractul
de Íinanţare înnumele Parteneriatului încheiat, încalitate de ľeprezentant legal al UAT Judeţul
Sibiu

- lider

de proiect.

învigoaľe a prezentei Hotăľâri, se abrogă Hotărâľea Consiliului Judeţean
Sibiu nÍ. I40l2g.O6.201i privind aprobarea Acoľdului de Paľteneriat pentru pľoiectul
,,Reabilitare
şi modernizare DJ ]41 Mediaş-Moşna-Pelişor-Bârghiş" învederea depuneľii
acestuia spre finanţaĺe şi implementaľii încadrul Programului operaţional Regiona| 2014-

Aľt.9 La

daÍa intrarii

2020

Art.10 Ducerea la îndeplinire aptezeĺtei hotărâľi revine dl.pľimar al comunei Mosna.
Prezęnta hotăľârę se aduce la cunoştinţă persoanelor fizice şi juridice inteľesate prin
grţa secretaľului comunei Mosna.

Art.ll

Adoptată înMosna, la data de 28 septembľie2017

CONTRASEMNEAZA,

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Secľetarul comunei,
Rob

Consilier,
Hampu Cipľian loan

O ]ví

Cĺlnĺĺt'ls

Nr

tot cons 13 nr cons prez

12 nr vot ptr

12

Anexă la HCL nr. 48/Ż017

ROMANIA

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA

Acord de parteneriat
nr .14.Ż651 18.09

.Żo17

pentru realizarea Proiectutui
REAB;LITARE şl MoDERNlZARE ĐJ

1

41 MEDlAŞ-MoŞNA_PELlşoR-BÂRGHlş

Art. 1. Părçile

IJnitatea Administrativ Teritorială (UAT) Judeţut Sibiu, cU sediul înSibiu,
de
str. Generat iosiěrg, nr.14, judeţul Si'biu, codul Íiscal 4406223, având calitatea
Lider de proiect (Partener 1), conturi solicitant:

1.

]BAN) pentru
ptată : R)41TREZ57 65040XXX01 8847.

de disponibilităţi (codut

Contul

aplicarea mecanismului decontării cererilor de

Dumbrăvii, Nr' 28-32'
Denumire/aaresa unĺiăçii Trezoreriei Statului: Trezoreria Sibiu, Caleo
Sibiu, judeţul Sibiu.
cererilor de rambursare:
Contu! de venituri (codu] IBAN) încare se virează sumele oferente

RO11TREZ57621450201o1Xxx,'RŻ58TREZ57621450201Ż2XXX, RO25TREZ57621420220XXXXX.
Dumbrăvii, Nr' 28-32,
Denumire/adresa unitiçi.ii Tr:ezoreriei stotului: Trezoreria Sibiu, Caleo
Sibiu, judeţul Sibiu.

2.

IJnitatea Administrativ Teritorială (UAT) lĄedias,

Corne1iu Coposu,

,r.i,-'1iJ"çrI

conturi Partener 2

:

de disponibitităţi (codul

Contul

Sibiu, codul'fiscol4240ó77,

înlÁediaş, str.P-ţa
^sediul
de Partener 2,
calitatea
având
cu

]BAN)

pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de

plată : R)08TREZ24A840 303200200X.

Strado t. C. Brătianu nr'3'
Denumire/adresa uniĺăţíi_-ír"ror"rieiStatului: Trezorerio lv1ediaş,

tv1ediaş,

judeţul Sibiu.
venituri (codul IBAN) încare se virează sumele aferente cererilor de rambursore

Contu! de

R O 0

8T

R

EZz 4 A84 0 3 0 3 20 020 0x.

Strada
Denumire/aaresa uni'iiç]ĺ irerorerrei Statului: Trezoreria tĺediaş,
lł1edioş, jUdeţUI sibiu.

:

l. c' Brătianu nr'3'

lÄoşna, str.Principală ,
3. tJnitatea Administrativ Teritorială (UAT) lÁoşna, cu sediu\ în
Partener 3, conturi
de
colitatea
ovônd
4406240,
judeţul
codul
Sibiu,
Íiscol
nr.7ó,
partener 3 :
mecanismului decontării cererilor de
Contu] de disponibilităţi (codut ]BAN) pentru aplicareo
p

lată : Ro 1 7TREZ24 A8403

R

O 1 7T REZz 4

0

200200X.

str.I.C' Brătianu' nr'3'
Denumire/odreso unitâçíi ireroreriei Statului: Trezoreria lv1ediaş,
Mediaş, judeţuI Sibiu.
cererilor de rambursąre:
Contul de venituri (codu] ]BAN) încore se virează sumele oferente
1

A840 3 0 1 200200x.

Denumire/aaresa uniíăçri- ir"ror"riei statului: Trezorerią l1ediaş,
lv1ediaş, judeţu I Sibiu

str'l'C' Brătianu' nr'3'

IJnitatea Administrativ Teritorială (UAT) Bârghiş, cu sediul înBôrghiş, nr'199'
judeţu] Sibiu, codul fiscol 4406088, ovônd calitateo de Partener 4, conturi partener 4 :
de
Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor

4.

ptată :Ro41 TREZí7 65040XXX01 8847.

nr'2,
Denumire/odreso unităţii Trezoreriei statului: Trezoreria Agnita, str.1 Decembrie,
judeţuI Sibiu.
'Contul
de venituri (codu: IBAN) încore se wrează sumele aferente cererilor de rombursore:
RO 4

1

T REZ57

65040XXX0

Denumire/odreso
judeçul Sibiu.

I

8847

.

unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Agnita, str.1 Decembrie,

nr.2,

tJnitatea Administrativ TeritoriaIă (UAT) Biertan, cu sediuI înBiertąn, str.1
5,
Decembrie 1918, nr'19, judeţul Sibiu, codu! fisco| 4240944, avônd calitatea de Partener

5'

conturi partener 5

:

cererilor de
ContUI de disponibiIităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării
p tată : Ro3 1 TREZ 577 Ż1 1 1 020ŻxYňxx.
nr.3,
Denumire/odresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria tv1edioş, str.I-C. Brătionu,
lł1ediaş, judeţul Sibiu.

Contu! de venituri (codul ]BAN) încare se virează sumele aferente
RO54TREZ24A840301 71 01 01 X

Denumire/adresa
lv1edi

aş, j udeţu I

unităţii Trezoreriei

Si bi

statuIUi

cererilor de rambursare:

Trezoreria lv|ediaş, str'l.C. Brătianu, nr'3,

u.

au convenit următoarele

Art. 2. Obiectul
(1

)

obiectut acestui parteneriat este de a stabitj drepturi[e şi obtigaţiite părţilor, contribuţia
revin
fiecărei părţi ta cofinanţarea chettuietĺtor totale, precum şi responsabitităţite ce [e
DJ
MODERN|ZARE
REAB|L|TARE
proiectului:
şl
înimplementarea actĺvităţitor aferente

141 MEDlAŞ-MoŞNA_PELlşoR-BÂRGHlş,care esţe depus

încadruI

Programului

rutiere
operaţional Regional Żo14-zo2o, Axa prioritară ó - Îmbunătăçireainfrastructurii
regionale
de importançă iegionată, Prioritatea de investiţie ó.1 - Stimutarea mobi[ităţii
proiecte
de
Apet
TEN_T,
[a
infrastructura
terţiare
pńn conectarea nodurilor secundare şi
finançare.
de
contractutui
a
PoR/1o3/6/1, precum şi pe durata de vatabititate

(Ż)

Prezentul acord se constituie anexa [a cererea de finançare.

Art. 3. Roluri şi responsabitităţi înimplementarea proiectului
(1) Rolurite şi responsabitităţite sunt descriseîntabetut de mai jos şi corespund prevederilor
din Cererea de finanţare:
organizaţia

Roluri şi responsabilităţi

Lider de parteneriat

1. Pregătirea proiectutui

U nitatea Administrativ
Teritorială Judeţul Sibiu

(Partener

1)

învederea

depuneńi acestuia spre

finanţare;

z. oulĺneiea certificatului de urbanism şi a avizelor cerute prin
acesta;

3. Pregătirea dosarului de finanţare şi depunerea acestuia;

4' Încheierea contractului de finanţare;
5. Actualizare SF;
6. obţĺnerea

Au

7. Proiectare şi
8.

Supervizarea

uire;

ţie;

9. lnformare şi pubticitate încadrul proiectului;

'ĺ0. Auditarea proiectului;
'l 1' ManagementuI proiectului, monitorĺzarea
şi raportarea în
cadrul proiectutui;
12. Realizarea cereńi de rambursare finale şi data estimată
Unitatea

Administrativ

Teritońa[ă Mediaş
(Partener 2)

ff]ţ'J'ä":ff:Tiiij ľ:i:lâť';""JlĹ#Î''i''Ň'entăriiproiectului,
şl anume:

'l.Depozitarea provizorie

vechi (daca este cazut);

a materĺalelor rezultate din

2.Permisiunea staţionării/deptasăritor
cazu[);

drumul

utilaje[or (daca

este

3.Asigurarea devierii circulaţiei pe rute ocolitoare pe perioada

executiei lucrărĺlor (daca este cazul);

4.Atte situaţii neprevăzute apărute pe perioada

de

imptementare.

Calitatea de partener înproiect nu presupune cheltuieli
financiare din partea UAT Mediaş.
Unitatea Admi nistrativ
Teritońală Moşna
(Partener 3)

Asigură condiţiite necesare realizăńi implementării proiectului,
şl anume:

1.Punerea la dispoziţia proiectului a anumitor terenuri de-a
lungul DJ 141 de pe teńtoriut UAT Moşna, învederea reatizăńi
lucrăńlor de reabilitare şĺmodernizare aferente;
2.Depozitarea provizońe a materialelor rezultate din drumul
vechi (daca este cazul);

3'Permisiunea staţionăńi/deptasăritor

cazu[);

utilajelor (daca

este

4.Asigurarea devierii circulaţiei pe rute ocolitoare pe peńoada
execuţiei lucrărilor (daca este cazul);

5.Atte situaţii neprevăzute apărute pe perioada

implementare.

de

Calitatea de partener înproiect nu presupune cheltuieli
financiare din partea UAT Moşna.
Uni tatea Admi nistratĺv
Teritoria[ă Bârghiş
(Partener 4)

Asigură conđĺçĺĺ
te necesare reatizării imptementării proiectului,
şi anume:

1.Depozitarea provizorie
vechi (daca este cazul);

a materĺaletor rezultate din

2.Permisiunea staţionării/deptasăritor

drumul

utilaje[or (daca

este

cazu[);

3.Asigurarea devierii circulaţiei pe rute ocolitoare pe perioada

execuţiei lucrări[or (daca este cazul);

4.Atte situaţii neprevăzute apărute pe perioada

de

imp[ementare.

Calitatea de partener înproiect nu Presupune cheltuieli
financiare din partea UAT Bârghiş.
Unitatea Admi ni strativ
Teritorială Biertan

(Partener 5)

Asi

gură condiçii te necesare' reatizării ĺ mpteńentárii

şl anume:

l.Depozitarea provizorie

vechi (daca este cazul);

a materialelor rezultate din

2.Permisiunea staţĺonăńi/deptasăńtor
cazut);

_pŕoiectului',

drumul

utilajelor (daca

este

3'Asigurarea devieńi circulaţiei pe rute ocolitoare pe perioada
execuţiei lucrărilor (daca este cazul);

ł.A[te situaţii' neprevăzute
implementare.

apărute pe perioada

de

Calitatea de partener înproiect nu presupune cheltuieli
financiare din partea UAT Bjertan.

(7)

Contńbuţia

[a

co-finanţarea cheltuielilor totale a[e proiectului

Partenerii vor asigura contribuţia [a co-finanţarea cheltuielilor totale a[e proiectului aşa
cum este precizat înCererea de finanţare şi înprezentul acord:

organizaçia

Contribuţia (unde este cazul)

Lider de parteneriat
U nitatea Admĺ ni strativ
Teritorială Judeţu l Sibiu
(Partener 1 )

Valoorea contribuţiei lo totol cheltuieli eligibiIe (înlei şi %):
1.67ó.389,78 lei reprezenftnd 2% din 83.819.488,60 lei
Valoarea contribuţiei Ia total cheltuieli neeligibile (in lei si %):
792.749,38 lei reprezentând 100 % din valoarea cheltuielilor
neeligibi Ie ole proiectului
Valoorea contribuţiei Ia valoarea totală a proiectului (in |ei si %)
2.4ó9.139,16 \ei reprezentând 2,918% din 84.612.237,98 lei
Valoorea contribuţiei la totąI cheltuieli eligibile: 0 lei şi 0 %
Valoareo contribuţiei la total cheltuieli neeligibile: 0 lei şi 0 %
Valoareo contribuţiei la vąIoarea totală a proiectului:0 lei şi 0 %

U nitatea Admi nistrativ
Teritońată Mediaş
(Partener 2)

Unitatea Admi nistrativ
Teritońală Moşna
(Partener 3)
Unitatea Admi nistrativ
Teritońată Bârghiş
(Partener 4)
Unitatea Admi nistrativ
Teritorială Biertan

(Partener 5)

(3)

Valoarea contribuţiei Ia total cheltuieli eligibile: 0 lei şi 0 %
Valooreo contribuţiei Ia tota! cheltuieli neeligibile: 0 lei şi 0 %
Voloarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului:0 lei şi 0 %
Valoorea contribuţiei Ia total cheltuieli eligibile: 0 lei şi 0 %
Valoareo contribuţiei Io total cheltuieIi neeligibiIe: 0 lei şi 0 %
Voloarea contribuţiei Ia valoarea totală a proiectului: 0 lei şi 0 %
Valoorea contribuţiei Ia totol cheltuieli eligibile: 0 lei şi 0 %
Valoorea contribuţiei to total cheltuieli neeligibile: 0 lei şi 0 %
Valoareą contribuţiei Ią valoarea totąIă a proiectului: 0 lei şi 0 %

Ptăţite

Responsabitităçite pńvind derularea fluxuńlor financiare se vor realiza înconformitate cu
prevederite oidonánçei de urgençă a Guvernului nr.4O/Ż015 privind gestionarea financiară a
_2020 şi
fonduńLor europene pentru pă.ĺoáoa de programare ŻO14
1t9_!9l'"!o.l. metodologice
pńvind gestionarea
nr.4012015
Guvernutui
dó apticare a prevedbritor ordonançei deurgenţă a
aprobate prin HG
programareŻO14-Żo20,
p"rioada
de
pentru
financiară a fondurilor europene

ir.ôizJzslo. Înacest sens, se Vor include

următoareIe:

a)'
b)

înacordul de

parteneńat prevederi precum

pentru decontarea cheltuietitor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de
parteneriat o cerere de rambursare/pIata penŢu chettuietite efectuate conform
acordului de parteriat si toate documentete justificative, inctusiv dosarul achizitiilor
publice derulate de aceştia (nu este cazul).
tiderut de parteneriat este responsabil cu depunerea cereńle de rambursare/plată
către ol/autońtatea de management, iar autoritatea de management viĺează, după
efectuarea verificăńtor necesare' valoarea chettuielitor rambursabi[e înconturi[e
valoarea
tiderutui de partenerĺat/partenerilor care [e-au efectuat, si înconcordantă cu

corespunzătoare activităţii/activităţitor propńi din proiect, asumate conform
prevederilor art. 3 ,alin.(1) şi (2) din acordul de parteneriat.
tiderut de parteneriat şi partenerii - ĺnstituţii pubtice îşicuprind înbugetut propńu
sumele necesare creditelor de angajament şi a creditelor bugetare înlimita sumei
necesare finanţăriĺ valorĺi corespunzătoare activităţii/activităţitor propńi din proiect'
asumate confoŕm prevederilor acordului de parteneriat, anexă [a cererea de finanţare
(nu este cazul).
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de vatabititate a acordului începede ta data semnării prezentului Acord şi
încetează[a data [a care Contractul de Finançare aferent proiectutui îşiîncetează
vatabĺlitatea. Prelungirea perioadei de vatabititate a contractului de finanţare conduce
automat [a extinderea Perioadei de vatabititate a prezentului acord.
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
A. Drepturile liderului de proiect
(1) Liderut de proiect parteneriat are dreptul să sotic^ite cetorlalţi parteneri furnizarea
oricăror informaţii şi do.u."nte legate de proiect, înscopul etaborăńi rapoartelor de
progres, a cereriior'de rambursare/p1ată, sau a veńficării respectăńi normelor învigoare
prĺvInd atribuirea contractelor de achiziţie (dacă este cazul)'

B.
(1)

obligaţiile liderului de proiect
de
Liderut de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractut

(Ż)

Liderut de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îiva informa
de
despre progresul înimptementarea proiectutui şi [e va furniza copii ale rapoartetor
progres şi financiare.
Propunerile pentru modificări importante ale proiectuţyi (e.g. activităţi,-parteneń etc'),
trebuie să fie convenite cu partenerii înainteasoticităńi aprobării de către Autoritatea
de management / OrganismuI intermediar POR'

(3)
(4)
(5)

finanţare.

Liderut de parteneriat este responsabil cu transmiterea către ol/autoritatea de
justificative'
management a cererĺlor de rambursare/plată, împreună cu documentete
procedurale.
1.upo"řt"t" de progres, etc, conform prevederilor contractuale şi

Liderut de parteneńat are obtigaţia
proiectutui înoriginal precum şi c

documentele contabi[e, privind activită
unei piste de audit adecvate, înconformi
documentele vor fi păstrate până ta î
expirarea perioadei de durabititate a proiectului, oricare intervine uttima.
constată
ţe îngestionarea fondurĺlor europene

lndicatoń[or de rezultat /obiectivelor
ńte art.ó din oUG nr.66/Ż011, înfuncţie de
ultat/obiectivelor aferenţi activităţilor proprĺi'
nd proporţionat sau însolidar pentru reducerĺle

á a

(7)

aplicate din sumele solicitate [a rambursare/plată'
parteneruI din vina
Încazut unui prejudiciu , [ĺderul de parteneriat răspunde solidar cu
prejudiciut.
căruia a fost cauzat

(8)
(e)

Încazut rezitierii /revocăńi contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi
partenerii răspund însolidar pentru restituirea sumelor acordate prin proiect.

LideruI de parteneriat este responsabil pentru neregulile identĺficate încadruI
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificăritor şi tittuńlor de creanţă

emise pe numele său de către Autoritatea de management'

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4,
Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5

(1)

(2)
(3)

5

Chettuielite angajate de ParteneriiŻ,3,4, 5 sunt etigibiteîn acelaşi fel ca şi cheltuielite
angajate de către tiderut de parteneriat corespunzător activitătii/activităţilor propriĺ din

proiect. Partenerii au dreptul, prĺn transfer de către AM, [a fondurile obţinute din
procesuI de rambursare/plata pentru cheltuieli[e angajate de către aceştia, care au fost
certificate ca etigibile (nu este cazul).
Partenerii au dreptul să fie consuttaţi cu regularitate de către [ideruI de parteneriat, să
fie informaţi despre progresu[ înĺmplementarea proiectului şi să [i se f urnizeze, de către
tiderul de partenerĺat copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

Partenerii au dreptuI să fie consultaçi, de către liderul de parteneńat,

înpriVinţa

propuneri[or pentru modificăń importante a[e proiectutui (e.g. activităţi, parteneń
etc.), înaintea solicităr'ii aprobării de către AM / ol PoR (nu este cazul).

obligaţiile Partenerilor 2,3, 4,5

(4)

(s)

(ó)

(7)
(8)

Partenerii au obtigaţia de a respecta prevederite tegistaţĺeĺnaţionale şi comunitare în
vigoare îndomeniut achiziţiitor pubtice , ajutorului de stat, egatităţii de şanse,
dezvottării durabile, informării şi pubticităţii înimplementarea activităţitor proprii (nu
este cazul).
Partenerii sunt obligaçi să pună ta dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiite de
atribuire elaborate încadrul procedurii de atrĺbuire a contractelor de achiziţie publică,
spre verificare (nu este cazul).
Partenerii sunt obtigaçi să transmită copii conforme cu origina[ut după documentaçii[e
complete de atribuire elaborate încadru[ procedurii de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, înscopul etaborărĺi cereńlor de rambursare/ptată (nu este cazul).
Parteneńi sunt obtigaţĺ să transmită copii conforme cu origina[ut după documentele
justificative, înscopuI etaborării cererilor de rambursare/ptată (nu este cazul).
Partenerii sunt obtigaţi să pună la dispoziţĺa AM/ol, sau oricăruj alt organism naţional
sau european' abititat de lege, documentele şi/sau informaçiile necesare pentru
verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabi[e, [a cerere şi întermen de
maxim 5 (cinci) zĺ[e lucrătoare şi să asigure condiţiite pentru efectuarea verificărilor [a
faça locului (nu este cazul).

(e)

(10)

Învederea efectuării verificărĺlor prevăzute ta alin. anterior, Partenerĺi au obligaţia să
acorde dreptut de acces la locuri[e şi spaţiĺte unde se implementează Proiectu[, inclusiv

acces [a sistemele informatice care au tegătură directă cu proiectul, şi să pună ta
dispoziţie documentele so[icitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului,
atât pe suport de hârtie, cât şi înformat electronic. Documentele trebuie să fie uşor
accesibite şi arhivate astfel încât,să permită veńfĺcarea lor (nu este cazul).

să furnizeze [iderului de parteneriat orice informaţii sau
proiectutui, înscopuI elaborării rapoarte[or
privind
imp[ementarea
documente
Parteneńi sunt obtigaţi
progres.

(11

n gestionarea fonduńlor europene constată

indicatorilor de rezuttat/obiectivelor
art.6 dĺn oUG nr.6ólŻ011, înfuncţie de
t/obiectivetor aferenti activităţitor propńi'
ar pentru reduceńle aplicate din sumele

a

)

).

(13)

ptată nedatorată /
Parteneńi au obtigaţia de a restitui AM/ol, orice sumă ce constituie
în
termen de 5 zite
finanţare,
de
prezentului
contract
în
cadrul
n".uu"nit" [lătĺt"
'unl"
lucrătoare de ta data primirĺi notificăriĺ.
o evidenţă contabită distinctă a Proiectului, utilizând
sunt obLigaţi să

(1s)

să păstreze toate documentele originale,

(12)

Partenerii
ţină
[a
conturi ana[itice oeoicate pentru reflectarea tuturor operaţiunitor referĺ.toare
(nu
cazul)'
este
tegate
imptementarea Proiectului, înconformitate cu dispoziţiite
independent şi
(14) Partenerii sunt ob[igaţi să pună ta dispoziţia auditoruIui financiar
solicitate
informaţiite
şi să asigure
autorizat încondiçiită tägi'i toäte documeńtete'şi/sau
(nu
cazul)'
este
acesta
către
de
toate condiţii[e pentru uăńfi.ur"u chettuietitor

u.tĺuiiaçĺt"şĺchettuĺetĺĹeetigibite învlderea
conformitate cu regulamenřele comunitare
părt.ut" cet puţin s icĺncĺlani după expirarea

privind

ate' în
vor fi
ului de

finanţare.

prejudiciu[ răspunde
Încazul unui prejudiciu, partenerut din vĺna căruia a fost cauzat
solidar cu liderul de proiect (nu este cazul)'
titturite de creançă se
(17) Pentru nereguli[e identificate încadrul proiectului, notificărite şi
efectuat cheltuieti[e
a
care
p" nřmete tĺáeiúruĺde parteneriat/parteneruIui
(nu
cazul).
este
vigoare
în
".ii
ăĺectate de nereguli, conform tegistaţiei

(1ó)

(18)

(1e)

(20)

restituirii.sumelor
Partenerii pe numele cărora a fost emis tittut de creanţă au obtigaţia
(nu este
acestora
proprii
contravalońi
a
cupńnse îńacestea şĺásĺgurarea din resurse
cazul).
liderul de parteneriat şi
Încazul rezilierii/revocăńi contractului/ordinutui de finanţare,
pentru proiect (nu este
acordate
sumelor
restituirea
pentru
îniátĺau1.

p"rt""Ţriĺ-r"spund
cazul).

parteneńat a termenului de
Partenerul este ţinut de respectarea de către liderul de
(nu este cazul)'
restituire menţionatîndeciziä de rezi[iere a sumelor solicitate de AM

Art. 7 Achiziţii publice

(1)
\'/

respectarea
cadrul proiectutui.vor.fi făcute de membrii parteneńatului' cu
Achĺzĺţiiteîn
emise
instrucţiunĺlor
a
finanţare
de
şi
in uĺgoui", u .onáĺçĺĺtol.din contractut
ĺ"gĺrtuţĺ"ĺ
ođnmĺoşi/sau alte organisme abilitate'

Art. I Proprietatea
(1)

(2)

imobitutui construit/modernizat/reabititat
iţionate/modernizate,inclusiv a mijloacelor
natura activităţii pentru care s-a acordat
e [a data efectuării ptăçii finate/de dare în
nerea înaceastă peńoadă.
modului de
înaintede sfârşituL proiectului, părçite/partenerij vor.. conveni asupra de tra.nsport
a mijloacelor
acordare a dreptutui d'e utitizare a ächipamentelor, bunuri[or,
Copii ale titlurilor de
proiectului.
obiectul
áu'ĺăcut
ce
este;äi;;i.'
încomun, dacă
funcţionarea
asigura
a
de
obtigaţia
transfer vor fi ataşat" áportutui finat. Părçite au

tuturor bunuri[or, echipamentelor, a mĺjtoacetor de transport încomun, dacă este cazul,
ce au făcut obiectul finanţăritor nerambursabi[e, [a locul de desfăşurare a proiectului şi
exclusiv înscopul pentru care au fost achiziţionate.Părţite au obtigaţia să fotosească
conform scopului destinat şi să nu vândă sau să înstrăineze,sub orĺce formă obiectele /
bunurile, fie ete mobite sau imobĺle finanţate prin PoR Ż014'Ż0Ż0, pe o perioadă de 5 ani
de la efectuarea ptăţii finate. De asemenea, părçite au obtigaçia respectării prevedeńlor
contractului de finanţare cu privire [a ipotecarea bunurilorînscopul realizăńi proiectului.

Art. 9 Confidenţialitate
(1) Părçite semnatare ale prezentului acord convin să păstreze înstrictă confidenţia[itate
informaţĺite primite încadrut şi pe parcursul implementării proiectutui şi sunt de acord
să prevină orice utilizare saU divulgare neautorĺzată a Unor astfel de informaţii. Părţite
înţetegsă utilizeze informaţiite confidenţiate doar înscopul de a-şi îndeptiniiobtigaţiite
din prezentul Acord de parteneriat.
Art.'l 0 Legea apticabilă

(1)

Prezentului Acord i se va aplica şiva fi interpretatîn conformitate cu legea română.

(Ż) Pe durata prezentului

Acord, părçite Vor avea dreptuI să convină înscris asupra
modificării anumkitor clauze, prin act adiţionat. ońce modificare a prezentului acord va
fi vatabită numai atunci când est3e convenită de toate părçite.

Art.1 1 Dispoziţii finale
(1

)

Toate posibitete dispute rezultate din prezentuI acord sau întegătură cu e[, pe care
părçite nu [e pot soluţiona pe cale amiabită, vor fi soluţionate de instanţete competente

Întocmitînó exemptare, în[ĺmba română, câte unuI pentru fiecare parte şi un original pentru
cererea de finanţare.
Semnături
Unitatea

Administrativ
Teńtoria[ă
Judeţul Sibiu
(Consiliul
Judeţean

Cîmpean Daniela

Semnătura

Data şi locul
semnării
Sibiu

Semnăturo

Data şi locul

Preşedinte

Sibiu)

Lider de
parteneriat -

Partener

I

Unitatea

Administrativ
Teritońată
Mediaş

(Primăria

Mediaş)

Partener 2

Roman Gheorghe

Primar

semnării
Sibiu

Unitatea

Robo Eugen

Administrativ
Teritoriată

Semnătura

Data Şilocul

Semnătura

Data şi locul
semnont

Primar

Moşna

semnării
Sibiu

(Primăria

Moşna)

Partener

3

Unitatea

Şulumberchean Ştefan

Administrativ
Teritońată

VicePrimor

Sibiu

Bârghiş

(Primăria

Bârghiş)

Partener 4
Dragomir lÁircea

Unitatea

Administrativ
Teritoria[ă
Biertan
(Primăria
Biertan)

Partener

Primar

Semnăturą

Dato şi locul

semnării
Sibiu

5

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier,
Hampu

-tl1ihai

Ioan

Cţ ]ţf

CONTRASEôłtNEAZA,

Secretarul comunei,
Roba

