
/i') CONSILIUL LOCAL STOENESTI

JIIDETIJL ARGES

PROIECT : RETELE INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN
ZONA MUSCEL Axa prioritari 8

Obiectiv specific 8.2

Apel de proiecte nr. POIM 859i8/2/

HOTARAREA

Nr. /'( dr'r,r {f .l\2'2o2-o

privincl aprobarea proiectului : RETELE INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A
GAZELOR NATURALE IN ZONA MUSCEL, a cheltuielilor legate de proiect qi de

aprobare a acordului de parteneriat

Consiliul local al conrunei Stoenesti, judetul Arges' intrunit in
ordinara in data de 15.\t.2021);

s edinta

AvAnd in vedere: 
c

- Ghidul solicitantului pentru dezvoltarea relelelor inteligente de distributie a gazelor
naturale in vederea cresterii nivelului de flaxibilitate, sigurantS, eficienti in operare,
precum si de integrare a activitetilor de transport, distributie si consum final, aferent Axei
prioritare 8 - Sisteme inteligente gi sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor

naturale, Obiectivul Specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a Sistemului
National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, Programul Operational
lnfrastructure Mare (POIM 201412020), aprobat prin ordinul ministrului fondurilor
europene nr. 936/2020 si modificat prin Ordinul nr. 1097116.09.2020;
- prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu

modificdrile 9i completdrile ulterioare.
- prevederile ar1.129 alin.(2) lit.b) 9i alin.(4) lit.d) din OUG nr. 5712019 privind Codul

administrativ cu completirile ulterioare;

HOTARAgTE

ART 1. Se aprobd proiectul : RETELE INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A
GAZELOR NATURALE lN ZONA MUSCEL in vederea finanldrii acestuia in cadrul
Programului Operational lnfrastructura Marc 2014-2020, Axa prioritard 8, Obiectiv specific
8.2, apelul de proiecte nr.POlM 8591812 - Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a

gazelor naturale.

ART 2. Se aprobd acordul de parteneriat intre Municipiul Campulung, lider de
proiect 9i Comuna Stoenesti, Comuna Cetateni si Comuna Godeni in vederea
implementarii in comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat, care face parte

integrante din prezenta hoterare.



ART3.Seaprobdvaloareatotaleaproiectului:RETELEINTELIGENTEDE
DISTR|BUTIEAGAZELoRNATuRALEINzoNAMUSCEL'incuantumde
lo-.lll qgq,aq lei (inclusiv TVA), valoare eligibila in totalitatea ei. Pe surse de finantare

valoarea totala a proiectului se defalca astfel:

- Fonduri europene 85% :25.820 870,61 lei, inclusiv TVA;

- Fonduri buget de stat 15%: 4.556.628,23|ei, inclusiv TVA

ART 4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe- 
-durata

imotementdrii proiectutui , iiriie TNTELTGENTE DE D|STRIBUTIE A GAZELoR

iiiiuneit rilioNa rvruscel, pentru imptementarea proiectutut in conditii optime, se

vor asigura din bugetul local sau alte venituri proprii'

ART 5. Se imputerniceste doamna Elena- Valerica Ldsconi sd semeneze toate

actele necesare 9i contractui de finanlare in numele Municipiului Campulung 9i al

iirtenerilor, Comuna Stoenesti, Comuna Cetateni si Comuna Godeni

ART.6.Prezentahotararesevacomunicapersoanelorinteresate'decdtre
secretarul general al comunei, in vederea ducerii sale la indeplinire'

ARTT.Prezentahoterarevafiadusdlacunogtintapubliciprinafigarelasediul
primariei stoenesti gi publicare pe site-ul propriu Primariei stoenesti, judetul Arges

Avizat de legalitate

Secretar general al comunei

Lutescu^w
?_\ ffi:j" ,r.,

t l,#:-"7:.-\*tfl_LCtZ
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iiiiuneit rilioNa rvruscel, pentru imptementarea proiectutut in conditii optime, se

vor asigura din bugetul local sau alte venituri proprii'
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ACORD DE PARTENERIAT

Art, 1. Pirtile

1. MUNICIPIUL CAMPULUNG, cu sediul in municipiul Campulung, str. Negru

Voda, nr.127 , codul fiscal... .. avAnd calitatea de Lider
parteneriaUPartener 1 ;

2. COMUNA STOENESTI, cu sediul in comuna Stoenesti, str..........., nr.

codul fiscal . . . ,,, avAnd calitatea de membru 2lPartener 2;

3. COMUNA CETATENI, cu sediul in comuna Cetateni, str......nr...., codul

fiscal 4122434, avAnd calitatea de membru 3/Partener 3;

4. COMUNA GODENI cu sediul in comurya Godeni, str........nr....., codul

fiscal. . . . . . ., avand calitatea de membru 4l Partener 4i

au convenit urmdtoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile 9i obligatiile pi(ilor,
contribulia financiard proprie a fiecdrei p6(i la bugetul proiectului, precum gi

responsabilitdtile ce le revin in implementarea activititilor aferente proiectului: RETELE

INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE lN ZONA MUSGEL, care

este depus in cadrul Programului Operational lnfrastructura Mare, Axa prioritari 8

Prioritatea de investilie 8.2, apel de proiecte : POIM/859/8/2/- Dezvoltarea retelelor

inteligente de diskibutie a gazelor naturale .

(2) Cererea de finanlare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantA a acestui acord.

Art. 3. Principiile de buni practici ale parteneriatului

(1) Toli partenerii trebuie sd contribuie la realizarea proiectului 9i sd igi asume rolul lor

in cadrul proiectului, aga cum acesta este definit in cadrul prezentului Acord de

Parteneriat.



-z

(2) Petile trebuie sd se consulte in mod regulat gi si se informeze asupra tuturor
aspectelor privind evolutia proiectului.

(3) Toli partenerii trebuie sd implementeze activitetile cu respectarea standardelor
profesionale 9i de eticd cele mai inalte.

(4) Partenerii sunt obligati sd respecte regulile privitoare la conflictul de interese gi

regimul incompatibilititilor, iar, in cazul apariliei unui asemenea conflict, sd dispund
luarea misurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art.4. Roluri 9i responsabilitiili in implementarea proiectului

Rolurile gi responsabilititile sunt descrise mai jos 9i corespund prevederilor din

Cererea de finantare care este documentul principal in stabilirea principalelor activitSli

asumate de fiecare partener:

Municipiul Campulung, Lider de proiect (Partener 1)

Proiectul rdspunde exigenlelor strategiel care este orientatd cdtre cetdleani 9i se

centreazi intr-un mod echitabil, eficient 9i intr-un mediu curat, in mod echilibrat s,i

integrat. Avand in vedere nevoile identificate, proiectul propune dezvoltarea Municipiului
Campulung prin extinderea gazelor naturale pentru, imbundtilirea calitdlii vielii prin

incdlzirea locuinlelor, prepararea apei calde reprezentat in principal de lemnul de foc si

in mica masura peleti, combustibil lichid ugor, etc astfel sunt propuse prin proiect

zonele unde se realizeaza investitia, gospodarii aflate in risc de saracie si excluziune
sociala.

Extinderea relelei de distribufie gaze naturale pentru intravilanul Municipiului
C6mpulung se va realiza prin cuplarea la sistemul de distribulie existent, va fi
compusa in principal din retea de distribulie de presiune redusa, ce va putea functiona
in viitor in regim de medie presiune.

Prin proiect se propune realizarea unei relele inteligente de distribulie gaze
naturale, inclusiv instaliile, echipamentele gi dotdrile aferente funclionalitdlilor
inteligente:

lnstrumente inteligente ( fir trasor cu borne de masurare, regulator RTG, teu
bransament GAS STOP) in domeniul presiunii, debitelor, contorizirii, inspecliei
interioare a conductelor, odorizare, proteclie catodicS, reaclii anticipative, trasabilitate,
senzori / detectoare, regulatoare de distribulie, robinete cu aclionare de la distanfd,
robinete debit exces 9i deconectare de Ia distanld, contoare inteligente impreuna cu

corectorul electronic de volum utilizat pentru inregistrarea de date flexibile pentru diferite
valori masurate si impreuna cu un modem sau RTU, pentru trasmiterea datelor la o
statie de monitorizare. Corectorul de volum poate fi, optional, echipat cu un al doilea



t ss:emului de masurare, sau pentru a monitoriza valorile limita, cdi de comunicatie
:e-:- controlul relelei inteligente de gaze, etc

-ehnologii lr integrate care permit integrarea activitdlilor prin participarea activd a
-: zatorilor finali la cregterea eficienlei relelelor de gaz;

Tehnologii care si asigure o fiabilitate sporitd. capacitdli tehnice pentru a oferi
: ,enlilor servicii noi care sd optimizeze consumul de gaz;

construirea brangamentelor pentru consumatorii casnici pani la limita proprietdlii
p ublice;

- Comuna Godeni ( Partener 4)

Proiectul rdspunde exigenlelor strategiei, care este orientatd cdtre cetdfeani gi se
centreazi intr-un mod echitabil, eficient 9i intr-un mediu curat, in mod echilibrat 9i
integrat. Avand in vedere nevoile identificate, proiectul propune dezvoltarea comunei
Godeni prin construirea retelei de gaze naturale pentru, imbundtdlirea calitilii vielii prin
incdlzirea locuinlelor, prepararea apei calde reprezentat in principal de lemnul de foc si
in mica masura peleti, combustibil lichid ugor, etc astfel sunt propuse prin proiect
zonele unde se realizeaza investitia gospodarii aflata in risc de saracie si excluziune
sociala.

Construirea retelei de distribulie gaze naturale pentru intravilanul Comunei Stoenesti
se va realiza prin cuplarea la sistemul national de distribulie, va fi compusa in
principal din retea de distribulie de presiune redusa, ce va putea functiona in viitor in
regim de medie presiune.

Prin proiect se propune realizarea unei relele inteligente de distribulie.gaze
naturale, inclusiv instaliile, echipamentele 9i dotdrile aferente fu nclionalitdlilor
inteligente:

lnstrumente inteligente ( fir trasor cu borne de masurare, regulator RTG, teu
bransament GAS STOP) in domeniul presiunii, debitelor, contorizirii, inspecliei
interioare a conductelor, odorizare, proteclie catodici, reaclii anticipative, trasabilitate,
senzori / detectoare, regulatoare de distribulie, robinete cu actionare de la distanld,
robinete debit exces gi deconectare de la distan!6, contoare inteligente impreuna cu
corectorul electronic de volum utilizat pentru inregistrarea de date flexibile pentru diferite
valori masurate si impreuna cu un modem sau RTU, pentru kasmiterea datelor la o
statie de monitorizare. corectorul de volumul poate fi, optional, echipat cu un al doilea
senzor de presiune externa, ceea ce permite inregistrea admisiei sau prizei de presiune
a sistemului de masurare, sau pentru a monitoriza valorile limita, c6i de comunicatie
pentru controlul relelei inteligente de gaze, etc
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Tehnologii lT integrate care permit integrarea activitdlilor prin participarea activd a
utilizatorilor finali la cregterea eficienlei relelelor de gaz;

Tehnologii care se asigure o fiabilitate sporitd. Capacitdli tehnice pentru a oferi

clienlilor servicii noi care si optimizeze consumul de gaz,

'Construirea branqamentelor pentru consumatorii casnici pAnd la limita proprietatii

publice;

Activitatile preconizate a se realiza, pentru implementarea proiectului, in cadrul

acordului de parteneriat , sunt identice pentru toti partenerii, proiectul fiind necesar a se

realiza in acelasi termen de catre toti partenerii. Ca urmare, in tabelul de mai jos se vor
prezenta toate activitatile preconizate, precum si termenele realizarii acestora:

Studii
de
teren

1 Septernbrie 2020 17
Decembrie
2020

4 Luni

Studiu Geotehnic; Studiu
Topog rafic

1

Septembrie
2020

17
Decembrie
2020

Documentatii suport si cheltuieli
pentru obtinere avize, acorduri
autorizaiii

1

Septembrie
2020

17
Decemb rie
2020

4
Lu ni

Documentatii pentru obtinerea
avizelor

1

Septembrie
2020

17
Decembrie
2020

Studiu de fezabilitate 1B

Septembrie
2020

tt
Decembrie
2020

4
Luni

Studiu de fezebilitate 1B

Septembrie
2020

17
Decembrie
2020

Documentatii tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acord u rilor/autorizatiilor

1 Martie
2021

30 lunie
2021

4
Luni

Documentatii tehnice pentru
obtinerea avizelor acordurilor

1 Martie
2021

30 lunie
2021

Verificarea tehnica de calitate a l lunie 30 lunie 1



=-;:. ce presiune externa, ceea ce permite inregistrea admisiei sau prizei de presiune
: ss:ernului de masurare, sau pentru a monitoriza valorile limita, cii de comunicalie
:e.3 @ntrolul relelei inteligente de gaze, etc

Tehnologii lT integrate care permit integrarea activitililor prin participarea activi a

-: lizatorilor finali Ia cregterea eficienlei relelelor de gaz;

Tehnologii care si asigure o fiabilitate sporite. Capacitdli tehnice pentru a oferi
clienlilor servicii noi care sd optimizeze consumul de gazi

'Construirea bransamentelor pentru consumatorii casnici pAni la limita proprietdlii
publice;

Prin activitatile descrise in cadrul Proiectului se doreste integrarea din punct de
vedere sociala zonelor fara retea de gaze naturale din Municipiul Campulung.

- Comuna Stoenesti (Partener 2)

Proiectul rdspunde exigenlelor strategiei, care este orientatd catre ceteteani gi se

centreazd intr-un mod echitabil, eficient gi intr-un mediu curat, in mod echilibrat gi

integrat. Avand in vedere nevoile identificate, proiectul propune dezvoltarea Comunei
Stoenesti prin construirea retelei de gaze naturale pentru, imbunetSlirea calitdlii vielii
prin ?ncdlzirea locuintelor, prepararea apei calde reprezentat in principal de lemnul de
foc si in mica masura peleti, combustibil lichid u$or, etc astfel sunt propuse prin proiect
zonele unde se realizeaza investitia gospodarii aflata in risc de saracie si excluziune
sociala.

Construirea retelei de distribulie gaze naturale pentru intravilanul Comunei Stoenesti
se va realiza prin cuplarea la sistemul national de distribulie, va fi compusa in

principal din retea de distribulie de presiune redusa, ce va putea functiona in viitor in
regim de medie presiune.

Prin proiect se propune realizarea unei retele inteligente de distribulie gaze
naturale, inclusiv instaliile, echipamentele 9i dotdrile aferente funclionalitdlilor
inteligente:

lnstrumente inteligente ( fir trasor cu borne de masurare, regulator RTG, teu
bransament GAS STOP) in domeniul presiunii, debitelor, contoriz5rii, inspecliei
interioare a conductelor, odorizare, protectie catodica, reaclii anticipative, trasabilitate,
senzori / detectoare, regulatoare de distribulie, robinete cu aclionare de la distan!6,
robinete debit exces si deconectare de la distanld, contoare inteligente impreuna cu
corectorul electronic de volum utilizat pentru inregistrarea de date flexibile pentru diferite
valori masurate si impreuna cu un modem sau RTU, pentru trasmiterea datelor la o
statie de monitorizare. Corectorul de volumul poate fi, optional, echipat cu un al doilea



senzor de presiune externa, ceea ce permite inregistrea admisiei sau prizei de presiune

a sistemului de masurare, sau pentru a monitoriza valorile limita, cdi de comunicatie
pentru controlul relelei inteligente de gaze, etc

Tehnologii lT integrate care permit integrarea activitdlilor prin participarea activi a

utilizatorilor finali la cres,terea eficienlei relelelor de gaz;

Tehnologii care si asigure o fiabilitate sporiti. Capacitdli tehnice pentru a oferi

clienlilor servicii noi care sd optimizeze consumul de gaz;

'Construirea brangamentelor pentru consumatorii casnici p6ni la limita proprietSlii
publice;

- Comuna Cetateni ( Partener 3)

Proiectul rdspunde exigenlelor strategiei, care este orientatd cdtre cetdleani gi se

centreazd intr-un mod echitabil, eficient gi intr-un mediu curat, in mod echilibrat gi

integrat. Avand in vedere nevoile identificate, proiectul propune dezvoltarea Comunei
Cetateni prin construirea retelei de gaze natUrale pentru, imbunetdlirea calitd{ii vielii
prin incdlzirea locuinlelor, prepararea apei calde reprezentat in principal de lemnul de

foc si in mica masura peleti, combustibil lichid ugor, etc astfel sunt propuse prin proiect

zonele unde se realizeaza investitia gospodarii aflata in risc de saracie si excluziune
sociala.

Construirea retelei de distribulie gaze naturale pentru intravilanul Comunei Cetateni
se va realiza prin cuplarea la sistemul national de distribulie, va fi comi:usa in
principal din retea de distribulie de presiune redusa, ce va putea functiona in viitor in
regim de medie presiune.

Prin proiect se propune realizarea unei refele inteligente de distribulie gaze

naturale, inclusiv instaliile, echipamentele gi dotdrile aferente funclionalitalilor
inteligente:

lnstrumente inteligente ( fir trasor cu borne de masurare, regulator RTG, teu
bransament GAS STOP) in domeniul presiunii, debitelor, contorizirii, inspecliei
interioare a conductelor, odorizare, protectie catodicS, reac,tii anticipative, trasabilitate,
senzori / detectoare, regulatoare de distribulie, robinete cu aclionare de la distanld,
robinete debit exces 9i deconectare de la distanld, contoare inteligente impreuna cu

corectorul electronic de volum utilizat pentru inregistrarea de date flexibile pentru diferite
valori masurate si impreuna cu un modem sau RTU, pentru trasmiterea datelor la o

statie de monitorizare. Corectorul de volumul poate fi, optional, echipat cu un a! doilea
senzor de presiune externa, ceea ce permite inregistrea admisiei sau prizei de presiune
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:': e:lului tehnic si a detaliilor de
e r:::tie

-

.enficarea tehnica a proiectului

-

Proiect tehnic si detalii de executie

2021 2021 Luni

l lunie
2021

30 lunie
2021

'1 Martie
2021

30 lunie
2021

4
Luni

I Proiect Tehnic
I

Consultanta

C"r.rltrrt"

Audit financiar

1 Martie
2021

30 Iunie
2021

1 Martie
2021

31 August
2023

30
Luni

1 Martie
2021

31 August
2023

1

Septembrie
2021

31 August
2023

Organizarea procedurilor de I rachizitie 
lSeptembrie
12020

31 August
2021

12
Lun i

Organizarea procedurilor de
achizitie

Asistenta tehnica din partea
poiectantului

1

Septembrie
2020

31 August
2021

1

Septembrle
2021

31 August
2023

24
Luni

Asistenta tehnic din partea
proiectantului

1

Septembrie
2021

31 August
2023

Asistenta Tehnica - Dirigentie de
santier

1

Septembrie
2021

31 August
2023

24
Luni

Dirigentie de santier
1

Septembrie
2021

31 August
2023

Construciii si instalatii
1

Septembrie
2021

31 August
2023

24
Luni

Lucrari de construciii retea de 1 31 August
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distributie a gazelor naturale

Organizarea de santier - Lucrari de

constructii si instalatii aferente
organizarii de santier

Septembrie
2021

2023

I
Septembrie
2021

31 August
2023

24
Luni

Organizarea de santier

Comisioane. cote, taxe, costul
Lcreditului

1

Septembrie
2021

31 August
2023

1

Septembrie
2021

31 August
2023

24
Luni

1

Septembrie
2021

31 August
2023

Comisioane, cote, taxe

Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuieli diverse si neprevazute

I
Septembrie
2021

31 August
2023

24
Luni

1

Septembrie
2021

31 August
2023

Cheltuieli Pentru informare si

publicitate

Cheltuieli de promovare a obiectivului

de investitie

l August
2023

31 August
2023

I
Luni

1 August
2023

31 August
2023

(2) Responsabilitdli 9i angaiamente financiare intre parteneri

partenerii se vor asigura ca finantarea tuturor cheltuielilor proiectului se va face in

concordantcuprevederileghiduluidefinantaresicuprevederileinscriseincerereade
finantare.Valorileproiectuluipesursedefinantare,pefiecarepartenerseprezinta
astfel:

MunicipiulCampulung,Liderdeproiect(Partenerl):Valoareaproiectuluiestede
'17.866.802,96 lei, inclusiv TVA, din care;

- Fonduri europene :15.186'782,51 lei;

- Fonduri buget de stat: 2.680'020,45 lei'



Comuna Stoenesti (Partener 2) : Valoarea proiectului este de 30.377.494,84 lei,
-clusiv TVA, din care;

- Fonduri europene : 25.820.870,61 lei;

- Fonduri buget de stat: 4.556.628,23 lei.

comuna cetateni( Partener 3) : Valoarea proiectului este de 12.075.601,60 lei, inclusiv

TVA, din care;

- Fonduri europene :10.264.261 ,36 lei;

- Fonduri buget de stat: 1.811.340,24 lei.

Comuna Godeni( Partener 4): Valoarea proiectului este de 29.435.637,21 lei din, TVA,

care;

- Fonduri europene :25.020.291,63 lei;

- Fonduri buget de stat: 4.415.345,58 lei.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului '

Perioada de valabilitate a Acordului incepe la data semndrii prezentului Acord 9i

inceteazd la data la care Contractul de Finanlare aferent proiectului igi inceteazd
valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanlare conduce

automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile 9i obligatiile liderului de proiect

Drepturile liderului de parteneriat (1)

Liderul de proiect are dreptul sd solicite celorlalti parteneri furnizarea oricdror informatii

gi documente legate de proiect, in scopul elaboririi rapoartelor de progres, a cererilor

de rambursare.

Obligatiile liderului de parieneriat

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanlare 9i Contractul de

finantare.

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, ii va informa

despre progresul in implementarea proiectului 9i le va furniza copii ale rapoartelor de

progres gi financiare.
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(3) Propunerile pentru modificdri importante ale proiectului (activitSli, parteneri etc.),

trebuie si fie convenite cu partenerii inaintea solicitdrii aprobdrii de cdtre Autoritatea de

management / Organismul intermediar 35ud Muntenia

(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfdgurarea corecti a procedurilor de
atribuire a contractelor de achizilie publicd, de cdtre ceilalti parteneri, conform normelor

in vigoare .

(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de
prefinanlare/platd/rambursare catre autoritatea de management conform prevederilor

contractu lu i de fi nantare, conform proced u rii.

(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri oblinute din procesul de
rambursare pentru cheltuielile angajate de cetre ceilalti parteneri, care au fost certificate
ca eligibile.

(7) in cazul in care unul din partenerii 2,3,4, nu duce la indeplinire una sau mai multe
din obligatiile care le revin (implementarea uno.r activitdti, asigurarea contribuliei la
cofinanlarea proiectului, respectarea normelor in vigoare privind procedura de atribuire
a contractelor de achizitie publici), liderul de parteneriat va prelua in totalitate
responsabilitatea de a indeplini aceste obligatii sau va inlocui partenerul respectiv.

(B) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate in cadrul
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificdrilor 9i titlurilor de creanli emise
pe numele sdu de citre Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile 9i obligaliile Partenerilor 2, 3, 4

Drepturile Partenerilor 2, 3, 4

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, sunt eligibile in acelagi fel ca gi cheltuielile
angajate de cdke liderul de proiect corespunzdtor rolurilor avute in proiect.

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de cdtre liderul de proiect, la fondurile obtinute din
procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de cdtre acegtia, care au fost
certificate ca eligibile.

(3) Partenerii au dreptul se fie consultati cu regularitate de cdtre liderul de proiect, sd fie
informali despre progresul in implementarea proiectului gi si li se furnizeze, de cdtre
liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres gi financiare.

(4) Partenerii au dreptul si fie consultali, de cdtre liderul de proiect, in privinla
propunerilor pentru modificdri importante ale proiectului (e.9. activitili, parteneri etc.),

inaintea solicitdrii aprobirii de citre Autoritatea de management



- : -::- : rartenerilor 2, 3, 4

:.-..^.' i sunt obligali si pund la dispozilia liderului de proiect documentatiile de
: : - -. : acorate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publicd,

- =::=rerii sunt obligali sd transmitd copii conforme cu originalul dupd documentatiile
- : -: ::e de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de
r : - :: 3 publicd, in scopul elabordrii cererilor de rambursare.

: :aienerii sunt obligati sd furnizeze orice informalii de naturd tehnici sau financiard
:;::e de proiect, solicitate de cdtre Autoritatea de Management, Autoritatea de
l:: icare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeand sau orice alt organism abilitat sd
,:-'ce sau sd realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor
: :'ranlate din instrumente structurale.

er Partenerii sunt obligali si furnizeze liderului de proiect orice informalii sau
:ocumente privind implementarea proiectului, in scopul elabordrii rapoartelor de
crogres.

15) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate in cadrul proiectului
aferente cheltuielilor proprii conform notificdrilor $ titlurilor de creanld emise pe numele
lor de cdtre Autoritatea de management.

Art. 8 Achizilii publice

(1) Achiziliile in cadrul proiectului vor fi fdcute de cdke fiecare membru al
parteneriatu lu i, cu respectarea conditiilor din contractul de finantare 9i a

instruc{iunilor emise de AM/Ol si/sau alte organisme abilitate.

Art. I Proprietatea

(1) Pi(ile au obligalia se mentine proprietatea proiectului gi natura activitdtii pentru care
s-a acordat finanlare, pe o perioadd de cel pulin 5 ani dupd finalizare / dare in
exploatare gi sd asigure exploatarea 9i intrelinerea in aceastd perioade- in cazul unei
operatiuni constAnd ln investilii in infrastructurd sau produclie. Pa(ile au obligalia sd
mentini proprietatea proiectului 9i natura activitdlii pentru care s-a acordat finanlare, pe
o perioadd de cel putin 3 ani dupd finalizare / dare in exploatare gi sd asigure
exploatarea gi intretinerea in aceastd perioadi -in situalii care vizeazd men,tinerea
investiliilor sau a locurilor de munce create de IMM-uri.

(2) inainte de sfArgitul proiectului, pd(ile/partenerii vor conveni asupra modului de
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor , bunurilor etc. achizilionate prin



-""$

proiect, precum gi a titlurilor 9i drepturilor de proprietate intelectuald gi industriald privind

rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor atagate raportului final.

(3) Pe(ile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor
achizilionate din finantarea nerambursabild, Ia locul de desfigurare a proiectului 9i
exclusive in scopul pentru care au fost achizilionate.

(4) Pirfile au obligatia sd nu instrdineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca

urmare a obtinerii finanldrii prin Programul Operational lnfrastructura Mare, pe o
perioadd de 5 ani de la finalizarea proieciului, conform paragrafulul (1).

Art. 1 0 Confidenlialitate

(1) Pdrtile semnatare ale prezentului acord convin sd pistreze in strictd confidenlialitate
informaliile primite in cadrul pe parcursul implementdrii proiectului gi sunt de acord se
prevind orice utilizare sau divulgare neautorizatd a unor astfel de informatii. Pd(ile
infeleg sd ulilizeze informaliile confidenliale doar in scopul de a-gi indeplini obligatiile
din prezentul Acord de Parteneriat. ,

Art. 11. Legea aplicabili

(1) Prezentului Acord i se va aplica gi va fi interpretat in conformitate cu legea romAnd.

(2) Pe durata prezentului Acord, pirlile vor avea dreptul sa convini in scris asupra
modificerii anumitor clauze, prin act aditional, oricAnd interesele lor cer acest lucru sau
cAnd aceste circumstante au loc Ai nu auputut fi previzute in momentul'in care s-a
incheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art.'12. Dispozitii finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legdturd cu el, pe

care p6(ile nu le pot solutiona pe cale amiabild, vor fi solulionate de instantele
competente.

(2) intocmit in numir 5 de exemplare, in limba romane, cate unul pentru fiecare
parte si un original pentru cererea de finan{are.

MUNICIPIUL CAMPULUNG - Lider de parteneriat (Partener 1)

Numele, prenumele gi funclia reprezentantului legal al organizatiei

Semndtura

Data 9i locul semndrii :



GtIilA STOEilESn - Partener2

Numele, prenumele 9i functia reprezentantului legal al organizatiei

Semnitura

Data 9i locul semnerii :

COMUNA CETATENI - Partener 3

Numele, prenumele gi functia reprezentantului legal al organizatiei

Minciund lon Mugurel, primar

Semndtura

Data gi locul semnirii :

COXUNA GODENI - Partener4

Nurnele, prenumele si functia reprezentantului legal al organizatiei

Sernnafura

Data si locul semnarii:


