CONSILIUL LOCAL AL COMUN EI DUMITRA
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140
dumit ra@bn.e-adm.ro, tel./fax 0263/380018, 380140

HOTARARE
privind aprobarea proiectului "INNOIREA PARCULUI DE VEHICULE
DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC IN COMUN ELE DU MITRA $1
NIMIGEA" 1n cadrul Planului National de Redresare §i Rezilienta 2021-2026
;,i a cheltuielilor aferente proiectului

Consiliul Local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, ,ntrunit 1n
;;edinta ordinara 1n data de 31.05.2022, 1n prezenta a 15 consilieri locali,
avand 1n vedere:
- referatul de aprobare nr. 2146/ 11.05.2022 al primarului comunei
Dumitra, ,n ca litatea sa de lider al parteneriatului, prin care se sustine
necesitatea proiectului, constituind un apart pentru dezvoltarea colectivitatii
prin implementarea proiect ului ''innoirea parcului de vehicule destinate
transportului public in comunele Dumitra $i Nimigea " ,n cadrul
Planului National de Redresare §i Rezilienta;
- raportul nr. 2137/10.05. 2022 al Compartimentului implementare
proiecte;
·
- Proiectul de hotarare nr. 31/11.05.2022 privind aprobarea proiectului
"INNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC
IN COMUNELE DUMITRA $I NIMIGEA" 1n cadrul Planului National de
Redresare §i Rezilienta 2021 -2026 ;;i a cheltuielilor aferente proiectului;
- anuntul nr. 2147/11.05.2022 care a fast afi;;at la sediul Primariei
Dumitra;
- procesul-verbal de afi;;are nr. 2148/11.05.2022 si procesul-verbal de
dezafi;;are nr. 2385/31.05.2022;
- avizul favorabil nr. 2383/31.05.2022 al Comisiei Buget-finante,
administratie publica locala, amenajarea teritoriului si urbanism;
- avizul favorabil nr. 2384/31.05.2022 al Comisiei cultura, 1nvatamant,
protectie sociala, juridic, relatii cu cetatenii;
- 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. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) ;,i (6),
precum ;;i art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ;,i completarile ulterioare;

- prevederile din Pilonul IV - Coeziune economic~ sociala ~i teritorial~
Componenta Cl 0 - Fondul local al Planului Na,tional de Redresare ~i
Rezilien,t~ aprobat de catre Comisia Europeana 111 data de 27 septembrie
2021 ~i de catre Cons11iul UE ln 28 octombrie 2021/
- prevederile art. 10 $i art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional §i financiar pentru
gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de
redresare §i rezilienta, precum §i pentru modificarea §i completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru
elaborarea Planului national de redresare §i rezilienta necesar Romaniei
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile §i nerambursabile rn cadrul
Meca nism ului de redresare §i rezilienta;
- prevederile art. 23, art. 24 $i art. 25 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021
privind stabilirea cadrului institutional §i financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare §i
rezilienta, precum §i pentru modificarea §i completarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea
Planului national de redresare §i rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea
de fonduri externe rambursabile §i nerambursabile rn cadrul Mecanismului de
redresare §i rezilienta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 209/2022;
- prevederile pct. 4.2.9. din Ghidul specific - Conditii de accesare a
fondurilor europene aferente Planului national de redresare $i rezilienta rn
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/Cl0, componenta 10 - Fondul local,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice $i administratiei
nr. 999/2022;
In temeiul dispozitiilor art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. b) $i e)
$i alin. 9 lit. c), art. 139 alin. (3), lit. d) $i f), 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. (1) Se aproba Proiectul ''Innoirea parcu/ui de vehicule
destinate transportului public in comunele Dumitra fi Nimigea'~ cu
o valoare totala estimata de 5.760.266,4 lei din care valoarea fara TVA
4.840.560 lei si valoarea TVA 919.706,4 lei, conform Anexei nr. 1, care
este parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aproba participarea rn cadrul proiectului "innoirea parculul

de vehicule destinate transportului public in comunele Dumitra fi
Nimigea", rn parteneriat cu comuna Nimigea.
Art.2. Se aproba Nota de fundamentare a investitiei, conform Anexei
nr. 2, care este parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. (1) Se aproba cheltuielile legate de proiect, inclusiv cheltuielile
neeligibile, pe care parteneriatul dintre comunele Dumitra $i Nimigea trebuie
sa le asigure pentru implementarea proiectului.
(2) Se aproba ca valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului
sa fie efectuate numai din surse proprii sau atrase ale bugetului local.
Art.4. (1) Se aproba parteneriatul dintre comuna
Dumitra si
comuna
"'
,
Nimigea pentru proiectul de investitii cu denumirea "Innoirea parcu/ui de

vehicule destinate transportului public in comunele Dumitra 1i
Nimigea'~ conform acordului de parteneriat prevazut in Anexa nr. 3, care
este parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se desemneaza comuna Dumitra ca lider de parteneriat..
(3) Reprezentantul legal al parteneriatului dintre comuna Dumitra $i
comuna Nimigea, pentru relatia cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i
Administratiei, in derularea Proiectului, este di. Balajan Gheorghe, primar al
comunei Dumitra- lider de parteneriat.
Art.5. Se aproba descrierea sumara a investitiei, prevazuta in anexa nr.
4 care este parte integranta din prezenta hotarare.
Art.6. Prezenta hotarare se va aduce la cunO$tinta publica prin
publicare pe site-ul Primariei comunei Dumitra: www.primariadumitra.ro, la
sectiunea Monitorul oficial local.
Art.7. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
incredinteaza primarul comunei Dumitra.
Art.a. 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.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
MARIA-VETORIA) BODIU-MURESAN

I

NR. 30
DIN 31.05.2022
Prezenta hotarare a fast adoptata cu 15 voturi « pentru » din 15 consilieri
locali prezenti.

ROMANIA
JUDEJUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA
V
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Anexa nr. 1
La Hotararea Consiliului Local Dumitra nr. 30/31.05.2022

Nr.

Crt.

1.

2.

DENUMIRE
PARTENER

VALOARE
FARA TVA
-LEI-

VALOARE
TVA
-LEI-

VALOARE
TOTALA
PROIECT
-LEI-

Comuna DumitraPartener 1/ lider de
pa rteneriat
Comuna Nimigea Partener 2

2.420.280

459.853,2

2.880.133,2

2.420.280

459.853,2

2.880.133,2

919.706,4

5.760.266,4

VALOARE TOTALA
PROIECT

4.840.560

Secretar general,

Pre~edinte de ~edinta,

CONSILIER LOCAL,

MARIA-VETURIA BODIU-MURE$AN

HURDEA FLAVIUS-CALIN; UT
,, ' \

"\."------(_

ROMANIA
JUDEJUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA
V

V

Anexa nr. 2
La Hotararea Consiliului Local Dumitra nr. 30/31.05.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE

Planul National de Redresare si Rezilienta,
Componenta 10 - Fondul Local, Investitia 1.4.Titlu apel proiect - PNRR/2022/Cl0 - apel comun destinat
Elaborarea/actualizarea ln format GIS c. unitatilor administrativ-teritoriale $i subdiviziunilor UAT de PE
documentafiilor de amenajarea teritoriului ~~ot teritoriul Romaniei, care cuprinde toate investitiilE
de urbanism ~i a planurilor de mobilitatt. aferente COMPONENTEI 1O - Fondul local

urbana
Localitatea Dumitra este situata pe drumul 17C ce
km),
Tn
leaga
ora~ul Bistrita de
ora~ul Nasaud (25
depresiunea cu acela~i nume, din nord-vestul Dealurilor
Bistritei, cu aspect de bazinet, Tntr-un relief de lunca ~i
terase.
Suprafata: 8534,43 ha
lntravilan: 910,77 ha
Extravilan: 7623,66 ha
Populatie: 5837
Gospodarii: 1910
Nr. locuinfe: 1684
Nr. gradinife: 3
Nr. ~coli: 4
Numele localitafilor aflate in administratie:Dumitra,

.

1. Des~n~rea pe scu

rt

·t F .
t
(d t Cepari, Tarpiu
a s,_ ~a~1e1 ac ua 1e atE

stat1st1ce, elemente spec1f1ce, etc.)

Comuna Nimigea se afla 7n partea de vest a tarii fiind
strabatuta de Some~ul Mare ~i Valea Tible~ului.
Suprafata: 9836 ha
Intravilan: 550 ha
Extravilan: 9268 ha

Populatie: 5752
Gospodarii: 1796
Nr. locuinte: 1994
Nr. gradinite: 9
Nr. ~coli: 9
Pentru o corecta dezvoltare teritoriala, cele doua comune
actioneaza 7n parteneriat ca serviciul de transport public local
sa fie imbunatatit prin achizitionarea a doua minibuze
electrice.
Necesitatea ~i oportunitatea investitiei pentruObiectivul acestei investitii este de a eficientiza transportul
2
· care se aplica
public local pe raza administrativ-teritoriala a comunelor

partenere $i de spori coeziunea teritoriala, mobilitatea
persoanelor. In acest sens, este necesara achizitionarea a
doua microbuze/minibuze in scop comunitar $i asumarea
modului de functionare a vehiculelor de catre cele doua
k:omune.
Situarea celor doua comune in proximitatea municipiului
Bistrita ~i a ora$ului Nasaud determina un aflux zilnic de
persoane intre cele doua com une ~i, astfel, este necesara
sporirea capacitatii de transport public local pentru cei
laproximativ 10.000 de cetateni, intre care se gasesc ~i elevi,
studenti, muncitori, care au nevoie de transport public local
pentru naveta zilnica .
3

Corelarea cu proiecte deja implementate le La achizitionarea a doua minibuze electrice se vor avea in
rvedere proiectele deja implementate la nivel local.
· nivel local

4

Corelarea
cu
proiecte
in
· implementare de la nivel local

cu rs

de La achizitionarea a doua minibuze electrice se vor avea in
vedere proiectele in curs de implementare la nivel local.

Corelarea cu celelalte proiecte pentru ca re se La achizitionarea a doua minibuze electrice se vor avea in
5· aplica la finantare
lvedere proiectele depentru care se aplica la finantare.
lA.vand in vedere ca investitia are in vedere achizitionarea a
cloua minibuze electrice, se va eficientiza transportul public
.
local procesul de autorizare a constructiilor $i se va oferi mai
Efectul pozitiv previzionat prin rea I,zarea
~v •
. actua 1·1zarea
6
mu Ita sta b"l"t
11 ate $1. transparen~a
mves tT'I
'~" or prm
'obiectivului de investitii
~n timp real a informatiilor privind mediul construit $i de a
k:re$te accesul digital la documentele de amenajare a
teritoriului ~i de urbanism.
V

• Toate vehiculele achizitionate vor fi cu emisii O;
• Depunerea proiectului in parteneriat cu comuna Nimigea,
limitrofa comunei Dumitra;
• Mijloacele de transport achizitionate vor fi omologate (de
catre RAR).
Omologarea obligatorie a vehiculelor
achizitionate se face in conformitate cu prevederile .
Regulamentul (UE) GSR 2019/2144 privind asigurarea
sigurantei generale a vehiculelor, care va fi pus in aplicare
incepand cu data de 6 iulie 2022. Miniautobuzele trebuie sa
fie omologate la momentul efectuarii receptiei. Se va asigura
respectarea standardelor de accesibilitate pentru accesul
Modul de indeplinire a conditiilor aferente persoanelor cu dizabilitati locomotorii;
7
· investitiilor
• Alinierea obligatorie a investitiilor cu Planul Urbanistic

8. Descrierea procesului de implementare

General al celor doua comune, aprobate sau in curs de
elaborare/aprobare;
• Asigurarea servir,iilor de transport public in zonele
periurbane. Asigurarea prioritizarii ~i promovarii transportului
public prin planificarea benzilor ~i traseelor dedicate
autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/aglomerate,
inclusiv prin sisteme inteligente de transport;
• Contractul de servicii publice cu operatori economici in
concordanta cu prevederile Regulamentului (CE) nr.
1370/2007 va fi prezentat in faza de implementare a
oroiectului.
Se urmare$te ca prin proiect sa se realizeze:
• achizitia de material rulant nou:
( ) microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de
e~apament) - microbuze electrice ~i/sau pe hidrogen.

Pot fl asimilate cu microbuzele ~i minibuzele
(autobuze de dimenslunl reduse).
• Lucrarile de constructii pentru bran~area
punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor
electrice.
• Activltatl de prolectare ~I asistenta tehnica (pentru
statiile de reincarcare vehicule electrlce).

9. V\lte informatii

Pre~edinte de ~edinta,

CONSILIER LOCAL,

-

Secretar general,

MARIA-VETURIA BODIU-MURE$AN

HURDEA FLAVIUS-CALIN-UTU

I

ROMANIA
JUDE"fUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA
Anexa nr. 3
la Hotararea Consiliului Local
al comunei Dumitra
nr. 30 din 31.05.2022
Acord de parteneriat
nr. ___ / _ _ __
pentru realizarea proiectului "innoirea parcului de vehicule destinate
transportului public in comunele Dumitra 1i Nimigea"
Art. 1. Pat1ile

1. Comuna Dumitra, cu sediul in sat Dumitra, comuna Dumitra, nr. 140, jud . BistritaNasaud, codul fiscal 1 4426980, avand calitatea de Lider de proiect (Partener 1) <se vor
insera datele de indentificare ale liderului de parteneriat 9i conturile distincte deschise pe
codurile Contul de disponibilitati ( codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii
cererilor de transfer: ..... ................. ..
Denumirea/adresa unitatii Trezoreriei Statului: ................................ .
Contul de venituri (codul IBAN) 7n care se vireaza sumele aferente cererilor de transfer:
Denumirea/adresa unitatii Trezoreriei Statului: ................................ .
2.
Comuna Nimigea, cu sediul in sat Nimigea de Jos, comuna Nimigea, nr. 1, jud. BistritaNasaud, codul fiscal 4512259, avand calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de
indentificare ale partenerului 9i, daca este cazul conturile distincte deschise pe codurile de
identificare fiscala ale acestuia la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului>/ astfel:
Contul de disponibilitati ( codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor
de transfer ... .. ................ .. .
Denumirea/adresa unitatii Trezoreriei Statului: ............................... ..
Contul de venituri (codul IBAN) 7n care se vireaza sumele aferente cererilor de
transfer: .........
Denumirea/adresa unitatii Trezoreriei Statului : ............................... ..
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
in implementarea activitatilor aferente proiectului: "innoirea parcului de vehicule
destinate transportului public in comunele Dumitra 1i Nimigea/~ care este depus in
cadrul Planului National de Redresare $i Rezilienta, Componenta 10 - ,
Investitia 1.1. - Mobilitate urbana durabila, subinvestitia 1.1.1.- Innoirea parcului de vehicule
destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante), precum $i pe perioada de
durabilitate $i de valabilitate a contractului de finantare.

Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finantare.

Art. 3. Roluri ~i responsabilitati in implementarea proiectului
(1) Rolurile ~i responsabilitatile sunt descrise 7n tabelul de mai jos ~i corespund
prevederilor din Cererea de finantare:

- Or-gal'ltzatia- - - - -- _,Rolur:i::§i+e.spo!'lsabUitat-'
Lider de proiect (Partener 1)
Comuna Dumitra

Partener 2
Comuna Nimigea

(2)

1. atribuirea contractelor de achizitie publica pentru lucrari si servicii
cu respectarea conditiilor din contractul de finantare ~i a
instructiunilor emise de MDLPA ~i/sau alte organi sme abilitate
2. obtine avize si acordurile necesare pentru proiect
3. plata lucrarilor si serviciilor executate conform contractelor
intocmite
4. va semna Cererea de finantare ~i Contractul de finantare
5. consulta partenerii cu regularitate, 'ii va informa despre progresul
'in implementarea proiectului
6. se va asigura de desfa~urarea corecta a procedurilor de atribuire a
contractelor de achizit ie publica, de catre ceilalti parteneri
7. transmite cererile de prefinantare/plata/rambursare catre MDLPA
8. va asigura transferul de fonduri obtinute din procesul de
rambursare pentru cheltuielile angajat e de catre ceilalti parteneri,
care au fost certificate ca eligibile
9. cazul 'in ca re partenerul 2 nu duce la 'indeplinire una sau mai multe
din obligatiile care le revin, liderul de parteneriat va prelua 'in
totalitate responsabilitatea de a 'indeplini aceste obligatii sau va
'inlocui partenerul respectiv
1. atribuirea con tractelor de achizitie publica pentru lucrari si servicii
cu respectarea conditiilor din contractul de finantare ~i a
instruqiunilor 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. furnizeaza orice infonnatii 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 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

Contributia la finantarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contributia la finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului a$acum
este precizat in Cererea de finantare §i in prezentul acord.
Organizatia
Lider de pro1ect (Partener 1)
Comuna Dumitra

Partener 2
Comuna Nimigea

Contributia (unde este cazul}
802. 925,4 LEI - Valoarea contributiei (fn lei)
16,58%
· Va/oarea contributiei la valoarea totalii a
proiectului (%)
802. 925,4 LEI - Valoarea contributiei (fn lei)
16,58%
· Valoarea contributiei la va/oarea totalii a
proiectului (%)

(3)
Platile
Responsabilitatile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza in conformitate cu
prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 $i ale Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea
cacffulu1 institutional §I tinanc1ar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Roma nie1 pnn
Mecanismul de redresare §i rezilienta, precum §i pentru modificarea §i completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea
Planului national de redresare §i rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile §i nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare §i rezilienta,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 209/ 2022 .

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat
Perioada de valabilitate a acordului incepe la data semnarii prezentului Acord $i inceteaza la
data la care Contractul de Finantare aferent proiectului i$i inceteaza valabilitatea . Prelungirea
perioadei de valabilitate a contractului de finantare conduce automat la extinderea Perioadei
de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile ~i obligatiile liderului de parteneriat ( Partenerului 1)
A.

Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul sa solicite celorlalti parteneri furnizarea oricaror
informatii §i documente legate de proiect, in scopul elaborarii rapoartelor de progres, a
cererilor de transfer, sau a verificarii respectarii normelor in vigoare privind atribuirea
contractelor de achizitie.

B.
(1)

Obligatiile liderului de parteneriat
Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finantare §i Contractul de

finantare.
(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, ii va informa
despre progresul in implementarea proiectului §i le va furniza copii ale rapoartelor de progres
§i financiare.
(3) Propunerile pentru modificari importante ale proiectului ( e.g. activitati, etc.), trebuie sa
fie convenite cu partenerii inaintea solicitarii aprobarii de catre MDLPA.
(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea catre MDLPA a cererilor de
transfer, impreuna cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform
prevederilor contractuale $i procedurale.
(5) Liderul de parteneriat are obligatia pastrarii tuturor documentelor proiectului in original,
precum §i copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele cantabile, privind
activitatile §i cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in
conformitate cu legislatia comunitara §i nationala. Toate documentele vor fi pastrate pana la
inchiderea oficiala a PNRR sau pana la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului,
oricare intervine ultima.
(6) In cazul in care autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene constata
neindeplinirea sau indeplinirea partiala a indicatorilor proiectului, in functie de gradul de
realizare a indicatorilor de rezultat/tintelor/obiectivelor aferente activitatilor proprii, liderul
de parteneriat $i partenerii raspund proportional sau in solidar pentru reducerile aplicate
din sumele solicitate la transfer.
(7) In cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat raspunde solidar cu partenerul din

vina caruia a fast cauzat prejudiciul.
(8) in cazul rezilierii/revocarii contractuluijordinului de finantare, liderul de parteneriat ?i
partenerii raspund 7n solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate 7n cadrul
proiectului aferente cheltuielilor proprii.
(lO)-ldEleFul-Ele-paFtener-iat,pFeH1m-?i-paFtener-ii-aeestuia-eupr-ind-1A-0u§etele-aEest0r-a-sumele-aferente finantarii valorii corespunzatoare activitatii/activitatilor proprii din proiect, asumate
potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexa la contractul/ decizia/ordinul de
finantare, 7n conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021. Liderul parteneriatului este
responsabil cu transmiterea cererilor de transfer pentru platile care urmeaza a fi efectuate cat
?i pentru cererile de transfer distincte care contin cheltuieli deja efectuate, catre
coordonatorul de investitii, conform prevederilor contractului de finantare.
(11) Liderul de parteneriat are obligatia deschiderii conturilor corespunzatoare in vederea
primirii de la cordonatorul de reforma/ de investitii a sumelor solicitate prin cererile de
transfer pentru platile care urmeaza a fi efectuate.

Art. 6. Drepturile ~i obligatiile partenerului 2
A. Drepturile Partenerului 2
(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile in acela§i fel ca §i cheltuielile angajate
de catre liderul de parteneriat corespunzator activitatii/activitatilor proprii din proiect.
Partenerii au dreptul, prin transfer de catre MDLPA, la fondurile obtinute din procesul de
rambursare/transfer pentru cheltuielile angajate de catre ace§tia, care au fast certificate ca
eligibile.
(2) in cazul proiectelor implementate in parteneriat, liderul de parteneriat pentru activitatile
proprii §i partenerii au obligatia deschiderii conturilor corespunzatoare in vederea primirii de
la coordonatorul de reforme §i/sau investitii a sumelor solicitate prin cererile de transfer.
(3) Partenerii au dreptul sa fie consultati cu regularitate de catre liderul de parteneriat, sa
fie informati despre progresul in implementarea proiectului §i sa Ii se furnizeze, de catre
liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres §i financiare.
( 4) Partenerii au dreptul sa fie consultati, de catre liderul de parteneriat, in privinta
propunerilor pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, etc.), inaintea
solicitarii aprobarii de catre MDLPA.
B. Obligatiile Partenerului 2
(1) Partenerul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale ?i comunitare
in vigoare in domeniul achizitiilor publice, ajutorului de stat, egalitatii de ~anse, dezvoltarii
durabile, comunicarii ~i publicitatii in implementarea activitatilor proprii.
(2) Partenerul e obligat sa puna la dispozitia liderului de parteneriat documentatiile de
atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, spre
verificare.
(3) Partenerul e obligat sa transmita copii conforme cu originalul dupa documentatiile
complete de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie
publica, in scopul elaborarii cererilor de transfer.
(4) Partenerul e obligat sa transmita copii conforme cu originalul dupa documentele
justificative, in scopul elaborarii cererilor de rambursare/ transfer.
(5) Partenerul e obligat sa puna la dispozitia MDLPA sau oricarui alt organism national sau
european, abilitat de lege, documentele ?ifsau informatiile necesare pentru verificarea
modului de utilizare a finantarii nerambursabile, la cerere ?i 7n termen de maximum 5 (cinci)
zile lucratoare, ?i sa asigure conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului.
(6) in vederea efectuarii verificarilor prevazute la alin. anterior, Partenerul e obligat sa
acorde dreptul de acces la locurile ?i spatiile unde se implementeaza Proiectul, inclusiv acces
la sistemele informatice care au legatura directa cu proiectul, ?i sa puna la dispozitie
documentele solicitate privind gestiunea tehnica ?i financiara a Proiectului, atat pe suport

hartie, cat $i in format electronic. Documentele trebuie sa fie U$Or accesibile $i arhivate astfel
incat, sa permita verificarea lor.
(7) Partenerul e obligat sa furnizeze liderului de parteneriat orice informatii sau documente
privind implementarea proiectului, in scopul elaborarii rapoartelor pe parcursul implementarii
proiectului.
(8) - In-eazuH n- e-are-autoritatile-eu- eompetente-in-gestionarea- fondurilor- europene- constataneindeplinirea sau indeplinirea partiala a indicatorilor proiectului, in functie de gradul de
realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor/tintelor aferente activitatilor proprii, Partenerul
raspunde proportional sau in solidar pentru neindeplinirea lor.
(9) Partenerul are obligatia de a restitui MDLPA orice suma ce constituie plata
nedatorata/ sume necuvenite platite in cadrul proiectului, in termen de 5 zile lucratoare de la
data primirii notificarii.
(10) Partenerul e obligat sa tina o evidenta contabila distincta a Proiectului, utilizand conturi
analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea
Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale.
(11) Partenerul e obligat sa puna la dispozitia auditorului financiar independent si autorizat in
conditiile legii toate documentele sj/sau informatiile solicitate si sa asigure toate conditiile
pentru verificarea cheltuielilor de catre acesta .
(12) Sa pastreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind
activitatile $i cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in
conformitate cu regulamentele comunitare $i nationale. Toate documentele vor fi pastrate
eel p~tin 5 ( cinci) ani dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finantare.
(13) In cazul unui prejudiciu, partenerul din vina caruia a fost cauzat prejudiciul
raspunde solidar cu liderul de proiect.
(14) Partenerul e responsabil pentru cheltuielile afectate de nereguli aferente activitatilor
proprii din cadrul proiectului.
(15) Partenerul are obligatia restituirii sumelor reprezentand cheltuieli afectate de nereguli $i
asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
(16) in cazul rezilierii/revocarii contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat $i
partenerul raspunde in solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
( 17) in cazul in care partenerul se retrage din parteneriat, liderul de parteneriat raspunde
pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
(18) Partenerul este tinut de respectarea de catre liderul de parteneriat a termenului de
restituire mentionat in decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA.
(19) Cel putin unul dintre parteneri trebuie sa detina (in proprietate publica sau privata sau
administrare proprietate publica) o cladire publica care este ocupata (in care i$i desfa$oara
activitatea) de eel putin unul dintre parteneri $i/Sau de alte entitati publice din categoria
autoritatilor publice locale, daca este cazul.
(20) Partenerul impreuna cu liderul de parteneriat cuprind i n bugetele acestora sumele
aferente finantarii valorii corespunzatoare activitatii/activitatilor proprii din proiect, asumate
potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexa la contractul/ decizia/ordinul de
finantare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021.
(21) Partenerul are obligatia ca activitatile/lucrarile realizate in cadrul proiectului sa
contribuie la unul dintre cele $ase obiective de mediu, considerate conforme cu principiul de
,,a nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH - ,,Do No Significant Harm"), prevazute in
Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce
prejudicii semnificative" in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare $i
rezilienta (2021/C58/01).

Art. 8. Achizitii publice

Achizitiile in cadrul proiectului vor fi facute de membrii parteneriatului, cu respectarea
legislatiei specifice $i generala in vigoare in domeniul achizitiilor publice, a conditiilor din
contractul de finantare, a instructiunilor/ordinelor emise de MDLPA $i/sau alte organisme
abilitate, precum $i a protectiei mediului, egalitatii de §anse §i nediscriminarii.

Art. 9.Proprietater1--- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - (l) Partile
au
obligatia
sa
mentina
proprietatea
imobilului
construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achizitionate/modernizate, inclusiv a
mijloacelor de transport in comun §i natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o
perioada de eel putin 5 ani de la data efectuarii platii finale/ de dare in exploatare §i sa
asigure exploatarea §i intretinerea in aceasta perioada.
(2) inainte de sfar§itul proiectului, partile/partenerii vor conveni asupra modului de
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport in
comun etc. ce au facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi
ata$ate raportului final. Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor
bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport in comun, ce au facut obiectul
finantarilor nerambursabile, la locul de desfa§urare a proiectului §i exclusiv in scopul pentru
care au fast achizitionate. Partile au obligatia sa foloseasca conform scopului destinat $i sa nu
vanda sau sa instraineze, sub orice forma obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile
finantate prin PNRR, pe o perioada de 5 ani de la de la efectuarea platii finale.

Art. 10. Confidentialitate
Partile semnatare ale prezentului acord convin sa pastreze in stricta confidentialitate
informatiile primite in cadrul $i pe parcursul implementarii proiectului §i sunt de acord sa
previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de informatii. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile confidentiale doar in scopul de a-§i indeplini obligatiile din prezentul
Acord de Parteneriat.

Art. 11. Legea aplicabila
(1)
...

'

Prezentului Acord i se va aplica §i va fi interpretat in conformitate cu legea romana.

(2) · Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina in · scris ·asupra
modificarii anumitor clauze, prin act aditional. Orice modificare a prezentului acord va fi
valabila numai atunci cand este convenita de toate partile.

Art. 12. Dispozitii finale
Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legatura cu el, pe care partile nu
lepot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente.
intocmit in J exemplare, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte §i un original
pentru cererea de finantare.
Semnaturi
Lider de
parteneria

Gheorghe Balajan, primarul comunei Dumitra

Semnatura

.... 05.2022, Dumitra

t
(Partener
1)

Partener 2

Runcan Mircea-Gavrila, primarul comunei Nimigea

.... 05.2022, Dumitra

ROMANIA
JUDEfUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA
Anexa nr. 4
La Hotararea Consiliului Local Dumitra nr. 30/31.05.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI
Se urmare$te ca prin proiect sa se realizeze:
• achizitia de material rulant nou:
microbuze nepoluante ( ce au zero emisii gaze de e~apament) microbuze electrice ~i/sau pe hidrogen. Pot fi asimilate cu microbuzele ~i
minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse).
• Lucrarile de constructii pentru bran9area punctelor/statiilor de
rerncarcare a autobuzelor electrice.
• Activitati de proiectare ~i asistenta tehnica (pentru statiile de
rerncarcare vehicule electrice).

' .

Pre~edinte de ~edinta,

CONSILIER LOCAL,

Secretar general,

MARIA-VETURI~ BODIU-MURE~AN
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