CONSlllLl. LCX'ALAL COMUNEI DUMrlRA
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140
dumitra@bn.e-adm.ro, tel./fax 0263/380018, 380140

HOT.AR.ARE
privind aprobarea parteneriatului dintre comunele Dumitra/ Nimigea/
Chiuza si !agra/ judeful Bistri,ta-Nasaud pentru implementarea
proiectului u i nfiinfarea refe/ei inteligente de distribufie a gaze/or

naturale in comunele Dumitra/ Nimigea/ Chiuza si Zagra/ judefu/
Bistri,ta-Nasaud"pentru investitii publice in cadrul Programului National de
Investitii ,,Anghel Saligny"

(

Consiliul Local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in
$edinta extraordinara in data de 15.04.2022, in prezenta a 13 consilieri
locali, avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 740/15.02.2022 al primarului comunei
Dumitra, in calitatea sa de lider de parteneriat/ membru, prin care se sustine
necesitatea proiectului, constituind un apart pentru dezvoltarea colectivitatii
prin implementarea proiectului uinfiinfarea refelei inteligente de

distribufie a gaze/or natura/e in comunele Dumitra/ Nimigea/ Chiuza
si Zagra/ judeful Bistri,ta-Nasaud" pentru investitii publice in ·cadrul
Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny";
-raportul nr. 709/14.02.2022 al Compartimentului implementare
proiecte prin care se motiveaza, in drept $i in fapt, necesitatea, oportunitatea
. ,,... si poten'tialul economic al proiectului, constituind un· aport' pentru dezvoltarea
colectivitatii;
-Proiectul de hotarare nr. 13/20.02.2022 privind aprobarea
(
parteneriatului dintre comunele Dumitra/ Nimigea/ Chiuza si Zagra/
judeful Bistrifa-Nasaud pentru implementarea proiectului uinfiinfarea

refe/ei inteligente de distribufie a gaze/or naturale in comunele
Dumitra/ Nimigea/ Chiuza si Zagra/ judeful Bistri,ta-Nasaud" pentru
investitii publice in cadrul Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny"
-anuntul nr. 741/20.02.2022 care a fast afi$at la sediul Primariei
Dumitra;
-procesul-verbal de afi$are nr. 767/20.02.2022 si procesul-verbal de
dezafi$are nr. 1761/15.04.2022;
-avizul favorabil nr. 1758/15.04.2022 al Comisiei Buget-finante,
administratie publica locala, amenajarea teritoriului si urbanism;
-avizul favorabil nr. 1759/15.04.2022 al Comisiei cultura, invatamant,
protectie sociala, juridic,- relatii cu cetatenii;
-avizul favorabil nr. 1760/15.04.2022 al Comisiei drepturile omului,
culte, probleme ale minoritatilor, ecologice $i protectia mediului;

(

(

- prevederile art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) $i alin. (2), art. 138
alin.(1) $i alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata;
.
- prevederile art. 3 $i 4 din Carta europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.
199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin
Legea nr. 287/ 2009, republicat, cu modificarile $i completarile ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) $i (6),
precum $i art. 41 -42 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile $i completarile ulterioare;
- prevederile HG 907/ 2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile ulterioare;
- prevederile art. 2 $i art. 4 alin. ( 1) lit. e) din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii
"Anghel Saligny";
- prevederile art. 1 alin. (3), art. 7 alin. ( 1) lit. c) $i alin. (4) din
Normele metodologice pentru punerea rn aplicare a prevederilor Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national
de investitii "Anghel Saligny", pentru categoria de investitii prevazuta la art. 4
alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, aprobate
prin Ordinul comun al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice §i administratiei
§i ministrului energiei nr. 278/167/2022;
-prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile $i
completarile ulterioare;··
· · · ·-· ·- · · ·· ··,
· -- ·in temeiul dispozitiilor art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. e) $i alin.
9 lit. c), art. 139 alin . (3), lit. d) $if), art. 196 alin. 1 lit. a) $i art. 197 alin.(4)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare,

HOTARA~TE:
Art.1. Se aproba parteneriatul dintre comunele Dumitra, Nimigea,
Chiuza si Zaqra, judeful Bistr~ta-Nasaud pentru proiectul de investitii cu
denumirea ,,Infiinfarea refelei inteligente de distribufie a gaze/or
naturale in comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza si Zagra, judefu/
Bistr~ta-Nasaud'~ denumit rn continuare Proiectul, conform acordului de
parteneriat prevazut rn Anexa nr. 1, care este parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2. (1) Se aproba Proiectul ,,infiintarea retelei inteligente de
distribufie a gaze/or naturale in comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza
si Zagra, judefu/ Bistr~ta-Nasaud'~ cu o valoare totala estimata de
120.929.966,24 lei din care valoarea fara TVA 101.774.705,08 lei si
valoarea TVA 19.155.261,16 lei , conform Anexei nr. 2, care este parte
integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aproba ca valoarea cheltuielilor neeligibile aferente Proiectului
sa fie efectuate numai din surse proprii sau atrase ale bugetului local.
Art.3. Numarul de gospodarii deservite de proiect este de 4.390,
conform Anexei nr. 3, care este parte integranta din prezenta hotarare.
ArtA. (1) Se desemneaza comuna Dumitra ca lider de parteneriat.
(2) Reprezentantul legal al parteneriatului dintre comunele Dumitra,
Nimigea, Chiuza si Zagra, judeful Bistr~ta-Nasaud, pentru relatia cu
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administratiei $i
Ministerul
Energiei, in derularea Proiectului, este di. Balajan Gheorghe, primar al
comunei Dumitra- lider de parteneriat.
Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica prin publicare
,n Monitorul oficial local pe site-ul Primariei comunei Dumitra:
www.primariadumitra.ro.
Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
incredinteaza primarul comunei Dumitra.
Art.7. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului
general al comunei Dumitra, in termenul prevazut de lege cu Institutia
Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud ~i primarul comunei Dumitra.

(

NR. 18
DIN 15.04.2022
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi « pentru » din
locali prezenti.

3 consilieri

Anexa nr. 1
la Hotararea Consiliului Local
al Comunei Dumitra
nr. 18 din 15.04.2022

ACORD DE
PARTENERIAT

(

Art. 1. Parfile
J. Comuna Dumitra, cu sed iul in sat Dumitra, comuna Dumitra, nr. 140, jud. Bistrita-Nasaud,
codul fiscal 1 4426980, avand calitatea de Lider parteneriat/Partener 1
2. Comuna Nimigea, cu sediul in sat Nimigea de Jos, comuna Nimigea, nr. I, jud. BislritaNasaud, codul fiscal 4512259, avand calitatea de membru 2/Partener 2
3. Comuna Chiuza, cu secliul 1n sat Chiuza, comuna Chiuza, nr. 14, jud. Bistrita-Nasaud, codul
fiscal 4426999, avand calitatea de membru 3/Partener 3
4. Comuna Zagra, cu sediul in sat Zagra, comuna Zagra, nr. 45, jud. Bistrita-Nasaud, codul
fiscal 4730563 , avand calitatea de membru 4/Partener 4

au convenit urmatoarele:
Art. 2. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile ~i obligatiile partilor, contributia
financiara proprie a fiecarei parti la bugetul proiectului, precum ~i responsabilitatile ce le revin
i.n impleme.ntar~a activitatilor aferente proiectului: "injiinfarea refelei inteligente de distribufie

(I)

a gaze/or naturale fn comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza si Zagra, ju def ttl Bistrifa~

Niisiiud", pentru investitii publice 111 cadrul Programului National de Jnvestitii ,,Anghel
Saligny".
(2)

In termen de un an de la data semnarii acordului de parteneriat partile se obliga sa
tnfiinteze asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru implementarea
activitatilor aferente proiectului: "in/Un/area refelei inteligente de distribufie a
gaze/or naturale 'in comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza si Zagra, jude/ul
Bistrita-Niisii
ud".
,

Art. 3. Principiile de buna practica ale parteneriatului
Toti partenerii trebuie sa contribuie la realizarea proiectului ~i sa i~i asume rolul !or in cadrul
proiectului, a~a cum acesta este definit 111 cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
(2)
Partile trebuie sa se consulte 111 mod regulat ~i sa se informeze asupra tuturor aspectelor privind
evolutia proiectului.
(3)
Toti partenerii trebuie sa implementeze activitatile cu respectarea standarclelor profesionale ~i
de etica cele mai 1nalte.
(4)
Partenerii sunt obligati sa respecte regulile privitoare la conflictul de interese ~i regimul
incompatibilitatilor, iar, in cazul aparitiei unui asemenea conflict, sa dispuna luarea masurilor
ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.
(I)

Art. 4 Roluri ~i responsabilitati in implementarea proiectului
Rolurile ~i responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos ~i corespund prevederilor din
Cererea de finantare
- care este documentul principal 111 stabilirea principalelor activitati asumate de fiecare partener:

(I)

Organizafia
Lider de proiect (Partener l)
Comuna Dumitra

Roluri ~i responsabiliti'ifi

I. atribuirea contractelor de achizi\ie publica pentru lucrari si servicii
cu respectarea condi\iilor din contractul de finan\are ~i a instruc\iunilor emise de
MDLPA ~i/sau alte organisme abilitate
2. obtine avize si acordurile necesare pentru proiect
3. plata lucrarilor si serviciilor executate conform contractelor intocmite
4. va semna Cererea de finan\are ~i Contractul de finan\are
5. consulta partenerii cu regularitate, 7i va informa despre progresul in
implementarea proiectului
6. se va asigura de dcsfa~urarea corecta a procedurilor de atribuire a contractelor
de achizitie publica, de catre ceilalti parteneri
7. transmite cererile de prefinan\are/plata/rambursare catre MDLPA
8. va asigura transferul de fonduri obtinute din procesul de rambursare pentru
cheltuielile angajate de catre ceilal\i par1eneri, care au fost certificate ca eligibile
9. cazul in care unul din partenerii 2, 3,4, m1 duce la indeplinire una sau mai
multe din obliga\iile care le revin, liderul de parteneriat va prelua in totalitate
responsabilitatea de a indeplini aceste obliga\ii sau va inlocui partenerul respectiv

Partener 2
Comuna Nimigea

I. atribuirea contractelor de achizitie publica pentru lucrari si servicii
cu respectarea _condi\iilor din contractul de finan\are ~i a instructiunilor emise de
tvfDLPA ~i/sau alte organisme abilitate
2. obtine avize si acordurile necesare pentru proiect
3. plata lucrarilor si serviciilor executate conform contractelor intocmite
4. furnizeaza orice informatii de natura tehnica sau financiara legate de proiect
catre liderul de proiect
5. propunerea de modificari in interesul proiectului pe perioada implementarii
6. furnizeaza orice informatii solicitate de NIDLPA sau alte
organisme acreditate
7. furnizeaza liderului de proiect orice informatii sau documente in scopul
elaborarii rapoartelor de progres
8. sa men\ina proprietatea proiectului ~i natura activita\ii pentru care
s-a acordat finantare, pe o perioada de eel putin 5 ani dupa finalizare / dare
in exploatare ~i sa asigure exploatarea ~i fotretinerea in aceasta perioada

Partener 3
Comuna Chiuza

I. atribuirea contractelor de achizitie publica pentru lucrari si servicii
cu respectarea condi\iilor din contractul de finantare ~i a instruc\iunilor emise de
tvfDLPA ~i/sau alte organisme abilitate
2. obtine avize si acordurile necesare pentru proiect
3. plata lucrarilor si serviciilor executate conform contractelor intocmite
4. furnizeaza orice informatii de natura tehnica sau financiara legate de proiect
catre liderul de proiect
5. propunerea de modificari in interesul proiectului pe perioada implementarii
6. furnizeaza orice inforrnatii solicitate de MDLPA sau alte
organisme acreditate
7. furnizeaza liderului de proiect orice informatii sau documente in scopul
elaborarii rapoartelor de progres
8. sa mentina proprietatea proiectului ~i natura activitatii pentru care
s-a acordat finantare, pe o perioada de eel putin 5 ani dupa finalizare / dare
in exploatare ~i sa asigure exploatarea ~i intretinerea in aceasta perioada

Partener 4
Comuna Zagra

I. atribuirea contractelor de achizi\ie publica pentru lucrari si servicii
cu respectarea conditiilor din contractul de finan\are ~i a instructiunilor emise de
.MDLPA ~i/sau alte organisme abilitate
2. obtine avize si acordurile necesare pentru proiect
3. plata lucrarilor si se1viciilor executate conform contractelor intocmite

2

4. furnizeaza orice informa\ii de naturll tehnicll sau financiara legate de proiect
catre liderul de proiect
5. propunerea de modificari in interesul proiectului pe perioada implementarii
6. furnizeaza orice informatii solicitate de NlDLPA sau alte
organisme acreditate
7. furnizeaza liderului de proiect orice informatii sau documente fo scopul
elaborarii rapoartelor de progres
8. sll mentina proprietatea proiectului ~i natura activitatii pentru care
s-a acordat finan\are, pe o perioada de eel pu\in 5 ani dupa finalizare / dare
in exploatare ~i si\ asigure exploatarea ~i intre\inerea in aceastll perioadll

Responsabilitati ~i angajamente financiare 111tre parteneri
Parte11erii vor asigura contributia la cheltuielile totale ale proiectului a~a cum este precizat 111
Cererea de fi11antare ~i 111 prezentul acord.
Ol'gnnizafia
Lider de proiect (Partener I)
Comuna Dumitra

Contributin (unde cstc cnzul)
2.043. 550,94 LEI - Vafoarea contribufiei (in l ei)
1,689%
- Vafoarea co11trib11fiei fa vafoarea Iota/a a pr oi ect11/11i (%)

Partener 2
Comuna Nimigea

l.612.697,5 LEI - Vafoarea contribufiei (in fe1)
1,333%
- Vafoarea contribufiei fa vafoarea I ota/a a proiect11/11i (%)

Partener 3
Comuna Chiuza

1.087.317,42 LEI - Vafoarea contribufiei (in l ei)
0,899%
- Vafoar ea contribufiei fa vafoarea Iota/a a proiect11/11i (%)

Partener 4
Comuna Zagra

478.377,88 LEI - Vafoarea co11trib11fiei (f11 lei)
0,395% - Vafoarea contribufiei fa vafoarea Iota/a a proi ect11/11i (%)

Art. 5. Perioacla de valabilitate a acorclului
Perioada de valabilitate a Acordului 111cepe la data sem11arii prezentului Acord ~i 1nceteaza la data la
care 'Contracttfl de Finanta·re aferent proiectului 1~i 1nceteaza valabilitatea. Preluhgfrea pei:ioadtii de'·
valabilitate a contractului de finantare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a
prezentului acord.
Art. 6. Drepturile ~i obligafiile liclerului de proiect (Partenerului 1)
Drepturile liderului de parteneriat
( 1) Liderul de proiect are dreptul sa solicite celorlalti parteneri furnizarea oricaror informatii ~i
docume11te legate de proiect, 111 scopul elaborarii rapoartelor de progres, a cererilor de
rambursare.
Obligafiile lidernlui de l?arteneriat
Liderul de parte11enat (Partener 1) va semna Cererea de fi11antare ~i Contractul de fina11tare.
Liderul de parteneriat (Partener I) va consul ta parte11erii cu regularitate, 1i va informa despre
progresul 111 implementarea proiectului ~i le va furn iza copii ale rapoartelor de progres ~i
fina11ciare.
(3)
Propu11erile pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, patte11eri etc.), trebuie
sa fie convenite cu partenerii 1naintea solicitarii aprobarii de catre MDLPA
(4)
Liderul de parteneriat se va asigura de desfa~urarea corecta a procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica, de catre ceilalti parteneri, conform normelor 111 vigoare
(5)
Lidernl
parteneriatului
este
responsabil
cu
transmiterea
cererilor
de
prefina11tare/plata/rambursare catre autoritatea de management conform prevederilor
contractului de finantare, conform procedmii.
(I)
(2)

3

i

(6)
(7)

(8)

Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obtinute din procesul de rambursare
pentru cheltuielile angajate de catre ceilalti parteneri, care au fost certificate ca eligibile.
In cazul 111 care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la 111deplinire una sau mai multe din
obligatiile care le revi11 (e.g. implementarea unor activitati, as igurarea co11tributiei la
cofi nantarea proiectului, respectarea normelor 111 vigoare privind procedura de atribuire a
contractelor de achizitie publica), liderul de parteneriat va prelua 111 totalitate responsabilitatea
de a 1ndepli11i aceste obligatii sau va 1nlocui partenerul respectiv.
Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulil e identificate 1n cadrul proiectului
aferente cheltuielilor proprii conform notificarilor ~i titlurilor de creanta emi se pe numele sau de
catre MDLPA.

Art. 7 Drepturile ~i obligatiile Partenerilor 2, 3, 4,
Drepturile Partenerilor 2, 3, 4
( I)

(

(2)
(3)

(4)

Cheltuielile angajate de Pa1tenerii 2, 3, 4 sunl eligibile 111 acela§i fel ca §i cheltui elile angajale
de catre liderul de proiect corespunzator rolurilor avute 111 proiect.
Partenerii au dreptul, prin tran sfer de catre liderul de proiect, la fo nduril e obtinute din procesul
de rambursare pentru cheltuielile angajate de catre ace~tia, care au fost certificate ca eligibile.
Partenerii au dreptul sa fie consultati cu regu laritate de calre liderul de proiect, sa fie informati
despre progresul 111 implementarea proiectului ~i sa Ii se furni zeze, de catre liderul de proiect
copii ale rapoartelor de progres ~i financiare.
Partenerii au dreptul sa fie consultati , de catre liderul de proiect, 1n privinta propunerilor pentru
modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, patteneri etc.), 1naintea so licitarii aprobarii
de catre MD LP A

Obligatiile Partenerilo1· 2, 3, 4
(I)
(2)
,_·

(3)

(

(4)

(5)

Partenerii sunt obligati sa puna la dispozitia liderului de proiect documentatiile de atribuire
elaborate 111 cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, spre verificare.
Partenerii sunt obligati sa transmita copii conforme cu originalul dupa documentatiile complete
de atribuire elaborate 'in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, 111
scopul elaborarii cererilor de rambursare.
Partenerii sunt obligati sa furnizeze orice informatii de natura tehn ica sau financiara legate de
proiect, solicitate de catre MDLPA sau orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze
auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente structurale.
Partenerii sunt obligati sa furnizeze liderului de proiect orice informatii sau documente privind
implementarea proiectului, 111 scopul elaborarii rapoaitelor de progres.
Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate 'in cadrul proiectului aferente
cheltuielilor proprii conform 11otificari lor ~i titlurilor de crea11ta emise pe numele lor de
catre MDLPA.

Art. 8 Achizifii publice

(I)

Achiziti ile in cadrul proiectului vor fi facute de catre fiecare membru al parte11eriatului,
cu respectarea conditiilor din co11tractul de fina11tare ~i a instrnctiunilor emise de
MDLPA ~i/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea
(I)

(2)

Partile au obligatia sa mentina proprietatea proiectului §i natura activitatii pentru care s-a
acordat finantare, pe o perioada de eel putin 5 ani dupa finalizare / dare 'in exploatare §i sa
asigme exploatarea §i 'intretinerea in aceasta perioada
Inainte de sfar~itul proiectului, partile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achizitionate prin proiect, precum ~i a
titlurilor ~i drepturilor de proprietate intelectuala ~i i11dustriala privind rezultatele proiectului.
4

(3)

(4)

Copii ale titlurilor de transfer vor fi ata~ate raportului final.
Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizitionate din
finantarea nerambmsabila, la locul de desfa~urare a proiectului ~i exclusiv in scopul pentru care
au fost achizitionate.
Partile au obligatia sa nu i nstraineze, inchirieze, gajeze bunurile achiziti onate ca urmare a
obtinerii finantarii prin Programului National de lnvestitii ,,Anghel Saligny", pe o perioada de 5
ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (!).

Art. 10 Confidenfialitate
Partile semnatare ale prezentului acord convin sa pastreze in stricta confidentialitate
informatiile primite in cadrul ~i pe parcursul implementarii pro iectului ~i sunt de acord sa
previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfe l de informatii . Partile inteleg sa
utili zeze informa\iil e conliden\iale doar 111 scopul de a-~i 1ndeplini obli gatiile din prezentul
Acord de Parteneriat.

(1)

Art. 11 Legea aJ?licabila
( I)
(2)

Prezentulu1 Acord i se va aplica ~i va fi interpretat 111 conform itate cu legea romana.
Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina 'in scri s asupra modificarii
anumitor clauze, prin act aditional, oricand interesele !or cer acest lucru sau cand aceste
circumstante au loc ~i nu au putut fi prevazute 'in momentul in cares-a incheiat prezentul Acord
de Parteneriat.

Art. 12 Dispozitii finale
( l) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legatura cu el, pe care partile nu le
pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente.
intocmit 111 5 exemplare, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea
de finantare.
Semnaturi

(

Balajan Gheorghe, primar Comuna D11111itra

Lider de
parteneriat
(Pa11ener I)
Partener 2

Runcan Mircea-Gavri/a, primar Comuna Nimigea

Partener 3

Bradea Grigore, pri111ar co1111111a Chiuza

Partener 4

Bu~coi Nico/ae Eugen, primar co11111na Zagra

Se11111iit11ra

_.04.2022, Comuna
Dumitra
_.04.2022, Comuna
D11111itra
_ .04.2022, Comuna
D11111itra
_. 04.2022, Co11111na
D11111itra

5

Anexa nr. 2
La Hotararea Consiliului Local Dumitra nr. 18/ 15.04.2022

Nr.

Crt.

DENUMIRE
PARTENER

1. Comuna Dumitra2.

Partener 1/ lider de
parteneriat
Comuna Nimigea Partener 2

VALOARE
FARA TVA
-LEI-

VALOARE
TVA
-LEI-

VALOARE
TOTALA
PROIECT
-LEI-

35.567.017

6.694.928

42.114.807

27.606.219

5 .245.182

32.851.479

24.375.536

4 .631.352

29.006.888

14.175.392

2.693.427

16.869.359

-'-

3.

Comuna ChiuzaPartener 3

4. Comuna ZagraPartener 4
VALOARE TOTALA

101.774.705,08

19.155.261, 16 120.929.966,24

PROIECT

I

Anexa nr. 3
La Hotararea Consiliului Local Dumitra nr. 18/15.04.2022

Nr.

DENUMIRE

NUMAR DE

Crt.

PARTENER

GOSPODARII
DESERVITE

1.

Comuna Dumitra- Partener

1718

1/lider de parteneriat
2.

Comuna Nimigea -Partener 2

1356

3.

Comuna Chiuza- Partener 3

914

4.

Comun~ Zagra- Partener 4

402

-

TOTAL

(

4390

PRESEDINTE DE!DINTA,
CONSILIER L t AL, /
GRIGORE EP RV
CONTRAS EM NEAZA,
SECRETAR GENERAL,
MARIA-VETURL4\ BODIU-MURESAN

I

