
ROMANIA 
JUDETUL BISTRff A-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 

- -
Nr. DENUMIRE VALOARE 
Crt. PARTENER FARA TVA 

-LEI-

1. Comuna DUMITRA- 368.070,279 
Partener 1/lider de 
parteneriat 

2. Comuna NIMIGEA 368.070,279 
-Partener 2 

VALOARE TOTALA 736.140,558 
PROIECT 

Anexa nr. 1 
la Hotararea Consiliului Local 

al comunei DUMITRA 
nr. 31 din 29.06.2022 

VALOARE VALOARE 
TVA TOTALA 
-LEI - PROIECT 

-LEI-
69.933,353 438.003,632 

69.933,353 438.003,632 

139.866,706 876.007 ,264 

*Valoarea totala a proiectului este de 149.540 euro fara TVA. Cursul de 

schimb Inforeuro aferent lunii mai 2022 de 1 euro= 4,9227 lei 

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 
HURD EA FLA ViOS-CALIN-UTU 

SECRETAR GENERAL, 
BODIU-M~RJ $AN MARIA-VETURIA 
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ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 

Anexa nr. 2 
la Hotararea Consiliului Local 

al comunei DUMITRA 
nr. 31 din 29.06.2022 

NOT.A DE FUNDAMENTARE 

Planul National de Redresare si Rezilienta, it!uv ~pel proi~c~ - P~RR/~022/ClO - apel comun destina 
Componenta 10 - Fondul Local Investitia I. l unitat1lor adm1rnstrat1v-tentoriale !;ii subdiviziunilor UAT d 
Mobilitate urbana durabi la, sub{nvestitia· 1.1.2 pe tot teritoriul Romaniei, care cuprinde toate investitiil 

sigurarea infrastructurii pentru transportul verd afer~~te COMPO!"ENTE! v10 - ~ondu~ '.ocal Investitia 1.1 
- ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligent ~obihtate ur_?ana durab1la, submvest1t1a 1.1.2 - Asigurare 
e management urban/local) !;ii investitia J.3. ~nfra5tructur~, pentr~ transportul verde ITS/alt 

Reabilitare moderata a cladirilor pub/ice pentru mfra5tructun !1~ (s,~t_eme inteligente de managemen 
fmbunata_ti furnizarea de servicii pub/ice de catr, urvb~~/local) ?' mvest1t1a ~.3. - Reabilitare moderata 
unitatile administrativ-teritoria/e cladmlor publlce pentru a 1mbunatati furnizarea de servicii 

, ublice de catre unita ile administrativ-teritoriale 

1 
Descrierea pe scurt a situatiei actuale 

· statistice, elemente specifice, etc.) 

Localitat~a. Dumitra este situata pe drumul 17C ce leaga 
ora~ul B1stnta de ora~ul Nasaud (25 km) , 1'n depresiunea c 
acela~i_ nuri:e, din no~d-vestul Dealurilor Bistri\ei, cu aspec 
de bazmet, intr-un relief de lunca si !erase 
Suprafata: 8534,43 ha · · 
lntravilan: 910,77 ha 
Extravilan: 7623,66 ha 
Populatie: 5837 
Gospodarii: 1910 
Nr. locuinte: 1684 
Nr. gradinite: 3 
Nr. ~coli: 4 
Numele localitatilor aflate 1'n administratie:Dumitra, 
Cepari, Tarpiu 

(dat Comuna Nimigea se afla 1n partea de vest a tarii fiin 
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 comun 
• V ,,. I 

act1oneaza in parteneriat ca sistemul de transport sa fl 
unul inteligent prin dotarea !;ii functionarea unui centru d 
ontrol al traficului, cu monitorizarea automatizata 

traficului, a ti'21pilor de calatorie !;ii a vitezei. Totodata, 
scoala enerala cu clasele I-VIII din localitatea Nimi ea d 



2 
Necesitatea ~i oportunitatea investitiei 

· care se aplica 

~os, com. Nimigea necesita 1mbunatatirea conditiilor de 
klesfa~urare a cursurilor pentru elevi ~i cadre didactice, ,n 
sensul eficientizarii enerqetice a cladirii. 
Un prim obiectiv al acestei investitii este achizitionarea de 
sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de 
transport inteligente) ce contribuie la 1mbunatatirea 
mobilitatii locale, respectiv a managementului local. In 
~cest sens, este necesara dotarea ~i functionarea unui 
K:entru de control al traficului, cu monitorizarea 
pUtomatizata a traficului, a timpilor de calatorie ~i a 
Vitezei, care va fi operationalizat in Dumitra, Str. Principala, 
nr.140. 
Situarea celor doua comune 1n proximitatea municipiului 
Bistrita ~i a ora~ului Nasaud determina un aflux zilnic de 
persoane ,ntre cele doua comune ~i, astfel, este necesara 
monitorizarea traficului, concomitent cu sporirea capacitatii 
de transport public local pentru cei aproximativ 10.000 de 
tetateni, intre care se gasesc ~i elevi, studenti, muncitori, 
care au nevoie de transport public local pentru naveta 
zilnica. 

pentru Un al doilea obiectiv pentru care cele doua commune 
actioneaza ,n parteneriat II constituie renovarea energetica 
moderata a cladirii ~colii generale cu clasele I-VIII din 
localitatea Nimigea de Jos, com. Nimigea, contribuind 
astfel la 1mbunatatirea furnizarii de servicii publice 
educationale la nivel local. Renovarea, prin instalarea unui 
sistem descentralizat de alimentare cu energie utilizand o 
instalatie cu panouri solare fotovoltaice, ~i pompa de 
caldura va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de 
energie primara, demonstrata prin studiul de audit 
energetic elaborat ,n faza de proiectare ~i certificatul de 
performanta energetica realizat la finalizarea investitiei. 
Obiectivul acestei investitii este de a 1mbunatati furnizarea 
de servicii publice locale. Investitia presupune renovarea 
energetica moderata a cladirii publice a ~colii generale cu 
clasele I-VIII din localitatea Nimigea de Jos; com. Nimigea, · 
,n scopul 1mbunatatirii conditiilor de desfa~urare c 
cursurilor pentru elevi ~i cadre didactice. 

La dotarea ~i functionarea unui centru de control al 
raficului, cu monitorizarea automatizata a traficului, a 

timpilor de calatorie ~i a vitezei, precum ~i la renovarea 

3 
Corelarea cu proiecte deja implementate la nivelenergetica moderata a cladirii publice a ~colii generale cu 

'local tlasele I-VIII din localitatea Nimigea de Jos, com. Nimigea, 
se var avea ,n vedere proiectele deja implementate la nivel 
local. 

La dotarea ~i functionarea unui centru de control al 
traficului, cu monitorizarea automatizata a traficului, a 
~impilor de calatorie ~i a vitezei, precum ~i la renovarea 

4 
Corelarea cu proiecte ,n curs de implementare deenergetica moderata a cladirii publice a ~colii generale cu 

· 1a nivel local clasele I-VIII din localitatea Nimigea de Jos, com. Nimigea, 
se var avea ,n vedere proiectele ,n curs de implementare la 
nivel local. 

5 
Corelarea cu celelalte proiecte pentru care 

· aplica la finantare 

La dotarea ~i functionarea unui centru de control al 
;e traficului, cu monitorizarea automatizata a traficului, a 
s timpilor de calatorie ~i a vitezei, precum ~i la renovarea 

energetica moderata a cladirii publice a ~colii generale cu 
clasele I -VIII din localitatea Nimigea de Jos, com. Nimigea, 



6 
Efectul pozitiv previzionat prin 

· obiectivului de investitii 

7 
Modul . de indeplinire a conditiilor 

· investitiilor 

se vor avea in vedere proiectele pentru care se aplica la 
finantare. 

IAvand in vedere ca prima investitie are in vedere dotarea 
~i functionarea unui centru de control al traficului, cu 
monitorizarea automatizata a traficului, a t impilor de 
K:a latorie ~i a vi tezei, va cre~te siguranta cetateanului, se 
tvor monitoriza parametrii de trafic ~i se va eficientiza 
hansportul public local. 

realizare, De asemenea, avand in vedere ca cea de-a doua investit ie 
iare in vedere renovarea energetica moderata a cladirii 
$COiii generale cu clasele I -VIII din localitatea Nimigea de 
Pos, com. Nimigea, in scopul imbunatatiri i conditiilor de 
ldesfa~urare a cursurilor pentru elevi ~i cadre didactice, se 
rva reduce cu 30% necesarul de energie primara pentru 
foqionarea cladirii . 

Pentru investitia vizand dotarea ~i functionarea unui 
centru de control al traficului, cu monitorizarea 
automatizata a traficului, a t impilor de calatorie $1 ;; 
vitezei: 
• Achizitia ~i punerea in functiune a echipamentelor ~i 
infrastructurii (hard ~i so~): 
• sisteme de transport inteligente (ITS) care se 
incadreaza la codul 076 - digitalizarea transportului 
urban: 
• Dotarea ~i functionarea centrului de control al traficului 
cu monitorizarea automatizata a traficului, amplasare 
camere de supraveghere; 
• Monitorizarea timpilor de calatorie ~i a vitezei; 
• Lucrarile de constructii pentru montarea ~i punerea in 
functiune a echipamentelor. 
• Activitati de proiectare ~i asistenta tehnica. 

• Depunerea proiectului in parteneriat cu comuna 
NIMIGEA, limitrofa comunei DUMITRA; 
• Alinierea obligatorie a investitii lor cu Planul Urbanistic 
General al celor doua comune, aprobate sau in curs de 

f te elaborare/aprobare; 
a eren • Asigurarea serviciilor de transport public in zonele 

periurbane. Asigurarea prioritizarii ~i promovarii 
transportului public prin planlficarea benzilor ~i traseelor 
dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai 
frecventate/aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de 
transport; 

Pentru investitia vizand renovarea energetica moderata a 
cladirii ~colii generale cu clasele I-VIII din localitatea 
Nimigea de Jos, com. Nimigea, in scopul imbunatatirii 
conditiilor de desfa$urare a cursurilor pentru elevi ~i cadre 
didactice: 
• este cladire publica cu functiuni de furnizare/prestare a 
serviciilor publice educationale; 
• in urma implementarii proiectului de reabilitare 
energetica moderata, se va obtine o reducere de mimim 
30% a consumului de energie primara in comparatie cu 
consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic ~i 
certificatele de performanta energetica elaborate inainte ~i 
dupa executarea lucrarilor de cre~tere a performantei 
energetice; 
• lucrarile care nu tin de sisternele de imbunatatire ;; 



8. Descrierea procesului de lmplementare 

9. Alte lnformatii 

eficlentel energetlce nu vor depasi pragul de 10% din 
valoarea totala a costurllor; 
• nu este incadrat in clasele I $1 II de rise seismic, 
conform raportului de expertiza Tehnica. 

$coala generala cu clasele I-VIII din localltatea Nlmlgea 
de Jos, com. Nlmlgea este cladire publica construlta 
inainte de anul 2000 (anii 1964-1966). 

Pentru lnvestltla vlzand dotarea ~I functionarea unul centru 
de control al traficulul, cu monitorizarea automatizata a 
raficului, a tlmpilor de calatorie ~i a vitezel, in valoare 

estimata de 74.770 euro fara TVA, se urmare~te ca prin 
proiect sa se realizeze: 

• Achizitia si punerea in functiune a echipamentelor $i 
lnfrastructurii (hard $1 soft) 
• Lucrarile de constructli pentru montarea Si punerea in 
functiune a echipamentelor. 
• Activitati de proiectare $1 asistenta tehnica. 

Pentru investitia vizand renovarea energetica moderata a 
cladlrli ~colil generale cu clasele I-VIII din localitatea 
Nlmlgea de Jos, com. Nimigea, in scopul imbunatatiri1 
conditiilor de desfa~urare a cursurilor pentru elevl Si cadre 
didactice, in valoare estimata de 74.770 euro fara TVA, se 
urmare~te: 
• l nstalarea unor sisteme alternative de producere c 
energlel electrlce si/sau termice pentru consum propriu; 
utillzarea surselor regenerablle de energie: 

- instalarea unui sistem descentrallzat de alimentare cu 
energie utillzand surse regenerabile de energie, respectlv 
instalate cu panouri solare fotovoltaice, si pompa de 
caldura, in scopul reduceril consumurilor energetice dir 
surse conventionale $1 a emislllor de gaze cu efect de sera 
etc, inclusiv achizitionarea acestora. 

- ref acerea finlsajelor interioare in zonele de interventie 

Valoarea totala estimata a proiectului ce se va desfa~ura in 
parteneriat este de 149.540 euro fara TVA. 

SECRETAR GENERAL, 
BODIU-MvJRE8AN MARIA-VETURIA 

I 



ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 

-----------------------~ nexa_nr.---3_ 
La Hotararea Consiliului Local 

Dumitra nr. 31/29.06.2022 

Acord de parteneriat 
nr. __ / _ .06.2022 

pentru realizarea proiectului 'Pa~i spre dezvoltare inteligenta in comunele 
DUMITRA ~i NI MIGEA" 

Art. 1. Paf1ile 

1. Comuna Dumitra, cu sediul 1n sat Dumitra, comuna Dumitra, nr. 140, jud. Bistrita
Nasaud, codul fiscal1 4426980, avand calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 
2. Comuna Nimigea, cu sediul 1n sat Nimigea de Jos, comuna Nimigea, nr. 1, jud. Bistrita-
Nasaud, codul fiscal 4512259, avand calitatea de Partener 2 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 
7n implementarea activitatilor aferente proiectului: 'Pa~i spre dezvoltare inteligenta in 
comunele DUMITRA ~i NIMIGEA", care este depus 7n cadrul Planului National de 
Redresare ~i Rezilienta, Componenta 10 - , Investitia 1.1 - Mobilitate urbana durabila, 
subinvestitia 1.1.2 · .: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) ~i investitia I.3. -
Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de 
catre unitatile administrativ-teritoriale. 
Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finantare. 
Art. 3. Roluri ~i responsabilitati in implementarea proiectului 
(1) Rolurile §i responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos §i corespund 
prevederilor din Cererea de finantare: 

Organizatia 
Lider de proiect (Partener 1) 
Comuna Dumitra 

Roluri si responsabilitati 

1. atribuirea contractelor 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. va semna Cererea de finantare ~i Contractul de finantare 
5. consulta partenerii cu regularitate, 1i va informa despre progresul 
1n implementarea proiectului 
6. se va asigura de desfa~urarea corecta a procedurilor de atribuire a 

contractelor de achizitie publica, de catre ceilalti parteneri 
7. transmite cererile de prefinantare/plata/rambursare catre MDLPA 
8. va asigura transferul de fonduri obtinute din procesul de 



Partener 2 
Comuna Nimigea 

rambursare pentru cheltuielile angajate de catre ceilalti parteneri, 
care au fost certificate ca eligibile 
9. cazul 1n care partenerul 2 nu duce la 1ndeplinire una sau mai multe 

din obligatiile care le revin, liderul de parteneriat va prelua 1n 
totalitate responsabilitatea de a 1ndeplini aceste obligatii sau va 
1nlocui partenerul respectiv 

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 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 MDLPA sau alte 

organisme acreditate 
7. furnizeaza liderului de proiect orice informatii sau documente 

1n scopul elaborarii rapoartelor de progres 
8. sa mentina proprietatea proiectului ~i natura activitatii 

pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de eel put in 5 ani 
dupa finalizare / dare 1n exploatare ~i sa asigure exploatarea ~i 
1ntretinerea 1n aceasta perioada 

(2) 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 Contributia (unde este cazul) 
Lider de pr01ect (Partener 1) 
Comuna Dumitra 87,600, 7 LEI - Valoarea contributiei (in lei) 

Partener 2 
Comuna Nimigea 

(3) Platile 

10% · Valoarea contribut iei la va/oarea totala a proiectului 
(%) 

87.600, 7 LEI - Valoarea contributiei (in lei) 
10% · ·. Valoarea contributiei la valoarea totala a 

proiectului (%) 

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 
cadrului institutional ~i financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin 
Mecanismul de redresare ~i rezil ienta, 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 sol icite 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. Obligatiile liderului de parteneriat 
(1) 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 contabile, 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 fost cauzat prejudiciul. 
(8) In cazul rezilierii/revocarii contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat $i 
partenerii raspund in solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 
(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate in cadrul 
proiectului aferente cheltuielilor proprii. 
(10) Liderul de parteneriat, precum $i partenerii acestuia cuprind in 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. 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 fost certificate ca 
eligibile. 
(2) - lA-Ea:c1:1l-prnieetel0f-implemeAtate-in-parteneriat,liEler-1;Jl-€!e-partener-iat- peAt+1:1-aEtivitatile
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 $i/sau informatiile necesare pentru verificarea 
modului de utilizare a finantarii nerambursabile, la cerere $i in 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 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/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 sijsau informatiile solicitate si sa asigure toate conditiile 



pentru verificarea cheltuielilor de catre acesta. 
(12) Sa pastreze toate documentele originale, inclusiv documentele cantabile, 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- Ear1:1l-uAui- 1xej 1:1Eliei 1;1, paftenernl- di n- viAa-EaF1:1ia- a- ¥0st- ea1:1rat-f)Fej1;1Eliei1:1-----
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 in 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 redr~sare $i 
rezilienta (2021/C58/0l). 

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. Proprietatea 

(1) 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 $i intretinerea in aceasta perioada. 
(2) inainte de sfik$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 fost achizitionate. Partile au obligatia sa foloseasca conform scopului destinat $i sa nu 
vanda sau sa fnstraineze, 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 
PaJ1ile-semnatar-e-ale- pre-zentului- aE0r-EI- E0nviA- sa- J:)astreze-1A-Str-iE@- EonfiEleAtialitate-
informatii le primite fn cadrul $i pe parcursul implementarii proiectului $i sunt de acord sa 
previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de informatii. Partile 7nteleg sa 
utilizeze informatiile confidentiale doar fn scopul de a-$i 7ndeplini obligatiile din prezentul 
Acord de Parteneriat. 

Art. 11. Legea aplicabila 
(1) Prezentului Acord i se va aplica $i va fi interpretat fn conformitate cu legea romana. 
(2) Pe durata prezentului Acord, par-tile vor avea dreptul sa convina fn 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 fn legatura cu el, pe care partile nu 
lepot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente. 

Intocmit fn J exemplare, fn limba romana, cate unul pentru fiecare parte $i un original 
pentru cererea de finantare. 

Semnaturi 

Lider de 
parteneria 
t 
(Partener 
1) 

Gheorghe Balajan/ primarul comunei Dumitra 

Partener 2 Runcan Mircea-Gavrila/ primaru/ comunei Nimigea 

Semniitura _ .06.2022, Dumitra 

_ .06.2022, Dumitra 



ROMANIA 
JUDEJUL BISTR[f A-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 

Anexa nr. 4 
la Hotararea Consiliului Local 

al comunei DUMITRA 
nr. 31 din 29.06.2022 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI 
' 

Pentru investitia vizand dotarea $i functionarea unui centru de control al 
traficului, cu monitorizarea automatizata a traficului, a timpilor de calatorie $i a vitezei, in 
valoare estimata de 74.770 euro fara TVA, se urmare$te ca prin proiect sa se realizeze: 

• Achizitia ~i punerea in functiune a echipamentelor §i infrastructurii (hard §i soft) 
• Lucrarile de constructii pentru montarea ~i punerea in functiune a echipamentelor. 
• Activitati de proiectare ~i asistenta tehnica. 

Pentru investitia vizand renovarea energetica moderata a cladirii $COlii generale 
cu clasele I-VIII din localitatea Nimigea de Jos, com. Nimigea, in scopul imbunatatirii 
conditiilor de desff1$urare a cursurilor pentru elevi $i cadre didactice, in valoare estimata de 
74.770 euro fara TVA, se urmare$te: 
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice ~i/sau termice pentru 
consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie: 

- instalarea unui sistem descentralizat de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile 
de energie, respectiv instalate cu panouri solare fotovoltaice, $i pompa de caldura, in scopul 
reducerii consumurilor energetice din surse conven~ionale ~i a emisiilor de gaze cu efect de 
sera etc, inclusiv achizitionarea acestora. 

- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 
HURDEA FLAVIUS-CA~l~-}-JTLJ 

C) .. 

~ 

SECRETAR GENERAL, 
BODIU-MUF(E$}.N MARIA-VETURIA 
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