
JUDE TUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 60/31.08.2017
Privind aprobarea necesitatii si oportunitatii aprobarii Acordului de Parteneriat intre Comuna Roata de
Jos, Judetul Giurgiu si Parohia Sadina pentru realizarea Proiectului "Restaurarea si punerea in valoare

culturala si turistica a monumentului istoric Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Sadina
fostul Schit Roata

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in
vedere:
- Solicitarea preotului paroh Stroie Vasile, al Parohiei Sadina, Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu,
inregistrata la Primaria Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu cu nr. 17089/04.08.2017;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 367/2117/25.08.2017;
- Nota de fundamentare nr. 368/2118/25.08.2017, intocmit de administratorul public Miroiu Ilinca si
consilier grad profesional superior Moise Adriana Alina;
- Raport de specialitate intocmit de catre Trasca Virginia, consilier grad profesional asistent, din cadrul
Compartimentului Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale nr. 17888/25.08.2017;
- Ghidul solicitantului — conditii specifice de accesare a fondurilor — Apelul de proiecte Programul
Operational 2014-2020, Axa prioritara 5- Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si
valorificarea durabila a patrimoniului cultural 1, Prioritatea de investitii 5.1, Conservarea, protejarea,
promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural;
- Prevederile Legii 273/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Hotararii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 23/24.03.2017, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
nr. 389/2139/30.08.2017, 390/2140/30.08.2017 si 391/2141/30.08.2017;
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" coroborat cu alin. (4), lit. "a", art. 36, alin. 2 lit. "d", coroborat cu
alin. 6, lit. "a", punctul 10" si art. 36, alin. (2), lit. "e", coroborat cu alin. (7), lit. "a" din Legea 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. "f' din Legea 215/2001, privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu aproba Proiectul de Hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii aprobarii
Acordului de Parteneriat intre Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu si Parohia Sadina pentru
realizarea Proiectului "Restaurarea si punerea in valoare culturala si turistica a monumentului
istoric Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Sadina fostul Schit Roata si adopta urmatoarea

HOTARARE

Art. 1. Se aproba necesitatea si oportunitatea incheierii Acordului de Parteneriat intre Comuna
Roata de Jos, Judetul Giurgiu si Parohia Sadina pentru realizarea Proiectului "Restaurarea si punerea in
valoare culturala si turistica a monumentului istoric Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Sadina fostul
Schit Roata.

Art. 2. (1) Se aproba valoarea totala estimata a proiectului prevazut la articolul 1 al prezentei
hotarariin suma de 4.091.865 lei ,din care T.V.A. 628.908 lei.



(2) Se aproba cheltuielilie prevazute acordul de parteneriat prevazut de aim. (1) al prezentului articol,
reprezentand valoarea estimata a contributiei partenerului 1 Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu la
valoarea totala a proiectului 232.964 lei (100%) (in lei §i %) din care: valoarea estimata a contributiei la
total cheltuieli eligibile a, 65.918 lei de 100% (in lei i %) si Valoarea estimata a contributiei la total
cheltuieli neeligibile 167.046 lei 100% (in lei i %) pentru realizarea Proiectului "Restaurarea si punerea
in valoare culturala si turistica a monumentului istoric Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Sadina
fostul Schit Roata, de la capitolul 67, pe toata durata de implementare a proiectului, din care cheltuileli
in suma de 100.000 lei, vor fi cheltuieli aferente anului 2017.

(3) Valoarea activitAtii/ subactivitatii (lei, cu TVA) va fi precizata printr-un Act aditional la prezentul
Acord de parteneriat pana la data depunerii Cererii de finantare, conform Bugetului proiectului.

Art. 3. Se aproba Acordul de Parteneriat intre Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu si
Parohia Sadina pentru realizarea Proiectului "Restaurarea si punerea in valoare culturala si
turistica a monumentului istoric Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Sadina fostul Schit Roata,
conform anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Cu semnarea acordului de parteneriat se imputemiceste Primarul Comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu.

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului — Judetul Giurgiu, in vederea
exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei si compartimentelor de specialitate, Parohiei
Sadina, precum si celor interesati.

PRESEDINTS4DINTA S t
STAN MAKANI I Alexandrescu

JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS
H.C.L. NR. 60/31.08.2017



Acord de parteneriat

nr. ____________/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

pentru realizarea proiectului "Restaurarea qi punerea in valoare cultured qi turistica
a monumentului istoric Biserica „Adormirea Maid! Domnului" - Sadina, fostul

schit Roata"

Art. 1. Partile

1. COMUNA ROATA DE JOS, cu sediul in Comuna ROATA DE JOS , str .Republicii , nr 65, cod
fiscal 5123608, Jud. Giurgiu ,avand catitatea de Lider de proiect (Partener 1)

Contul de disponibilit'ati (codul IBAN) pentru apticarea mecanismului decontSrii cererilor de
plara1: RO 551REZ241670600710130X

Denumirea/adresa unit.* Trezoreriei Statului: Trezoreria Bolintin Vale

Contul de venituri (codul IBAN) in care se vireaza sumele aferente cererilor de rambursare2: -

Denumirea/adresa unithtii Trezoreriei Statului : -

Dupa deschiderea acestora conturile vor fi precizate printr-un act aditional la prezentul acord
de parteneriat pana la data depunerii Cererii de finantare,.

2. PAROHIA SADINA, cu sediul in COMUNA ROATA DE JOS , Judetul Giurgiu , codul fiscal
8224682, avand calitatea de Partener 2

Contul de disponibilit4i (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor de
plat: R098RNCB01460993234700

Denumirea/adresa uniCacii Trezoreriei Statutui: BCR Bolintin Vale

Contul de venituri (codul IBAN) in care se vireaza sumele aferente cererilor de rambursare: -

Denumirea/adresa unitap Trezoreriei Statutui : -

Dupa deschiderea aces tora conturile vor fi precizate printr-un act aditional la prezentul acord
de parteneriat pana la data depunerii Cererii de finantare,.

au convenit urmatoarele:

1 Se vor avea in vedere
H.G. nr. 93/2016;

2 Se vor avea in vedere
H.G. nr. 93/2016;

prevederile art. 39 alin

prevederite art. 39 atin

(4) din Normele metodologice aprobate prin

(1) din Normele metodologice aprobate prin
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Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile i obligatiile partilor, contributia
fieckei Orli la cofinantarea cheltuielilor totale precum i responsabilitatile ce le revin
In implementarea activithtilor aferente proiectului: Restaurarea si punerea in valoare
culturala si turistica a monumentului istoric Biserica „Adormirea Maicii Domnului" -
Sadina, fostul schit Roata, monument istoric grupa A, cod LMI 2015 GR -1I-m-A - 15064 si
este depus in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 -
Imbun5tStirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabil6 a
patrimoniului cultural, Prioritatea de investitie 5.1 - Conservarea, protejarea,
promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, APEL DE PROIECTE
POR/2017/5/5.1/SUERD/1, precum Si pe durata de valabilitate a contractului de
finantare.

(1) Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finantare.

Art. 3. Roluri si responsabilitati in implementarea proiectului

(1) RoWrite si responsabilitStile sunt descrise in tabelul de mai jos si corespund prevederilor
din Cererea de finantare:

Organizatia Roluri si responsabilitati

Lider de
parteneriat(Partener
1)

COMUNA ROATA DE
JOS

I. Activitati realizate inainte de
depunerea cererii de finantare

Responsabil

Valoarea
activitatiii

subactivitatii
(lei, cu TVA)

Activitatea A 1.1
Pregatirea proiectului

Primarul comunei
Roata de Jos/
Preot paroh Parohia
Sadina

Subactivitatea S 1.1.1
Achizitie de servicii pentru realizare
documentatii tehnico-economice, faza
DALI, necesare pentru depunerea
cererii de finantare

Primarul comunei
Roata de Jos

Subactivitatea S 1.1.2
Achizitie de servicii de consultanta
pentru elaborarea cererii de finantare
Subactivitatea S 1.1.3
Intocmire documentatii tehnico-
economice, faza DALI, necesare pentru
depunerea cererii de finantare
Subactivitatea S 1.1.4
Obtinere avize/acorduri

Primarul comunei
Roata de Jos

Primarul comunei
Roata de Jos

Primarul comunei
Roata de Jos

Subactivitatea S 1.1.5
Intocmire cerere de finantare

Primarul comunei
Roata de Jos
Preot paroh Parohia
Sadina

II. Activitati ce se vor realiza dupa
depunerea cererii de finantare

Roluri
responsabilitati



Activitatea A 11.0 Primarul Comunei
Semnarea contractului de finantare Roata de Jos sau

i
imputernicitul
acestuia (daca e
cazul)

Activitatea A 11.1 Manager proiect/
Managementul proiectului Responsabil

activitati partener/
Responsabil
financiar/
Responsabil
achizitii/
Responsabil tehnic/
Responsabil juridic/
Responsabil
informare 0
publicitate

Subactivitatea S 11.1.1 Manager proiect/
Activitati generale 0 specifice de Responsabil
management activitati partener
Subactivitatea S 11.1.2 Manager proiect/
Managementul riscurilor Responsabil

activitati partener/
Responsabil
financiar/
Responsabil
achizitii/
Responsabil tehnic/
Responsabil juridic/
Responsabil
informare Si
publicitate

Subactivitatea S 11.1.3 Manager proiect/
Realizarea Si transmiterea de raportari Responsabil
privind implementarea proiectului financiar/

Responsabil tehnic
Subactivitatea S 11.1.4 Manager proiect/
Intocmirea si depunerea cererilor de Responsabil
pre-finantare, de plata si/sau financiar
rambursare intermediare a cheltuielilor
proiectului
Subactivitatea S 11.1.5 Manager proiect/
intocmirea si depunerea cererii de Responsabil
rambursare finale financiar

Subactivitatea S 11.1.6 Manager proiect/
Procesarea cererii de rambursare finale Responsabil
0 efectuarea pl.* acesteia financiar
Activitatea A 11.2 Responsabil
Achizitii publice achizitii

Subactivitatea S 11.2.1 Responsabil
Achizitie de servicli de consultanta in achizitii
domeniul managementului proiectului
Subactivitatea S 11.2.2 Responsabil
Achizitie de servicii de proiectare faza achizitii
project tehnic (PT) si detalii de executie
(DE) Si Intocmire document* tehnica

.,
DT DTAC+ DTOE
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Subactivitatea S 11.2.3 Responsabil
Achizitie de servicii de verificare tehnica achizitii
a proiectului tehnic, detalfilor de
executie 0 documentatiei tehnice DT
Subactivitatea S 11.2.4 Responsabil
Achizitie de servicii de realizare de achizitii
studii de cercetare arheologica 0 de
supraveghere arheologica
Subactivitatea S 11.2.5 Responsabil
Achizitie de servicii de asistenIa achizitii
tehnica din partea proiectantului pe
perioada de executie a lucrarilor
Subactivitatea S 11.2.6 Responsabil
Achizfile de servicii de dirigentie de achizitii
antier

Subactivitatea S 11.2.7 Responsabil
Achizitie de servicii de informare Si achizitii
publicitate
Subactivitatea S 11.2.8 Responsabil
Achizitie de servicii de realizare pagina achizitii
Internet
Subactivitatea S 11.2.9 Responsabil
Achizitie de servicii de digitizare achizitii
Subactivitatea S 11.2.10 Responsabil
Achizitie de servicii de consultanta in achizitii
domeniul achizitfilor
Subactivitatea S 11.2.10 Responsabil
Achizitie de lucrari achizitii
Subactivitatea S 11.2.11 Responsabil
Achizifie de produse achizitii
Subactiv. 11.2.12 Responsabil
Achizitie de servicii de audit achizitii
Activitatea A 11.3 Responsabil tehnic
intocmire project tehnic (PT) ,i
detalii de executie (DE), studii de
cercetare arheologica i de
supraveghere arheologica,
documentatie tehnica
(DTAC+DTOE), precum ,i verificarea
tehnica a proiectarii
Subactivitatea S 11.3.1 Responsabil tehnic
Intocmire project tehnic (PT) 0 detalii
de exec* (DE)
Subactivitatea S 11.3.2 Responsabil tehnic
Realizare de studii de cercetare
arheologica qi de supraveghere
arheologica
Subactivitatea S 11.3.3 Responsabil tehnic
Intocmire documentafie tehnica DT
(DTAC+ DTOE)
Subactivitatea S 11.3.4 Responsabil tehnic
Verificarea tehnica a proiectului tehnic,
detallilor de executie 0 documentatiei
tehnice DT
Activitatea A 11.4 Responsabil tehnic
Obtinerea autorizatiei de construire ____!



Activitatea A 11.5 Responsabil tehnic
Realizare lucrari
Subactivitatea S 11.51 Responsabil tehnic
Pregatirea inceperii executarii lucrarilor

Subactivitatea S 11.5.2 Responsabil tehnic
Executare lucrari

Subactivitatea S 11.5.3 Responsabil tehnic
Prestare servicii de asistenta tehnica
din partea proiectantului pe perioada
de executie a lucrarilor
Subactivitatea S 11.5.4 Responsabil tehnic
Pre stare servicii de dirigentie de
santier
Subactivitatea S 11.5.5 Responsabil tehnic/
Receptia la terminarea lucrarilor Responsabil

activitati partener
Activitatea A 11.6 Responsabil tehnic
Furnizare produse
Activitatea A 11.7 Responsabil
Informare si publicitate informare 0

publicitate
Subactivitatea S 11.7.1 Responsabil
Informarea si publicitatea pentru informare 0
proiect, care rezulta din obligatiile publicitate
beneficiarului
Subactivitatea S 11.7.2 Responsabil
Marketing i promovarea obiectivului informare i
finantat publicitate
Subactivitatea S/1.7.3 Responsabil
Digitizarea obiecfivului de patrimoniu informare 0

publicitate
Activitatea A 11.8 Responsabil
Auditarea proiectului financiar

Valoarea estimata totala a proiectului din care : 4.091.865 tel

Valoarea neeligibila a proiectului :167.046 lei
Valoarea eligibila a proiectului : 3.295.911 tel
TVA : 628.908 tel

Contributia proprie estimata in proiect, din care: 232.964 tel

Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile : 65.918 tel
Contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile : 167.046 lei

Asistenta financiara nerambursabila estimata solicitata : 3.339.993le1

Valoarea activiteitii/ subactivitdtii (lei, cu TVA) va fi precizata printr-
un Act aditional la prezentul Acord de parteneriat pana la data
depunerii Cererii de finantare, conform Bugetului proiectului

Partener 2

PAROHIA SADINA I. Activitati realizate inainte de
depunerea cererii de finantare

Responsabil

Valoarea
activitatii/

subactivitatii
(lei, cu TVA)
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Activitatea A 1.1 Primarul comunei 0
Pregatirea proiectului Roata de Jos

Preot paroh
Parohia Sadina

Subactivitatea S 1.1.5 Primarul comunei 0
intocmire cerere de finantare Roata de Jos

Preot paroh
Parohia Sadina

II. Activitati ce se vor realiza dupa Roluri si
depunerea cererii de finantare responsabilitati

Activitatea A 11.1 Manager project! 0
Managementul proiectului Responsabil

activitati partener/
Responsabil
financiar/
Responsabil
achizitii/
Responsabil tehnic/
Responsabil juridic/
Responsabil
informare Si

publicitate
Subactivitatea S 11.1.1 Manager proiect/ 0
Activitati generale Si specifice de Responsabil
management activitati partener
Subactivitatea S 11.1.2 Manager proiect/ 0
Managementul riscurilor Responsabil

activitati partener/
Responsabil
financiar/
Responsabil
achizitii/
Responsabil tehnic/
Responsabil juridic/
Responsabil
informare Si
publicitate

Activitatea A 115 Responsabil tehnic 0
Realizare lucrari

Subactivitatea S 11.5.5 Responsabil tehnic/ 0
Receptia la terminarea lucrarilor Responsabil

activitati partener _

(2) Contributia la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contributia la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului asa
cum este precizat in Cererea de finantare si in prezentul acord.

Organizatia Contributia (unde este cazul)



Lider de parteriat
(Partener 1)

COMUNA ROATA DE JOS

Valoarea estimata a contributiei la total cheltuieli
eligibite 65.918 lei 100% (in lei si %)

Valoarea estimata a contributiei la total cheltuieli
neeligibite 167.046 lei 100% (in lei si %)

Valoarea estimata a contributiei la valoarea total a a
proiectului 232.964 lei (100%) (in lei si %)

Valorile finale vor fi precizate conform Bugetului
proiectului prin Act aditional la prezentul Acord de
parteneriat pana la data depunerii Cererii de finan tare

Partener 2

PAROHIA SADINA

Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile (in lei Si
%) 0
Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile (in lei

%) 0
Valoarea contributiei la valoarea totala a proiectului (in
lei 0 %) 0

(3) Pltile
Responsabilitatile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza in conformitate Cu
prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a
fonduritor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si ale Normetor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG
nr. 93/2016. In acest sens, se vor inlude in acordul de parteneriat prevederi precum
urmatoarele:

a) pentru decontarea cheltuielitor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de
parteneriat o cerere de rambursare/plata pentru chettuietile efectuate conform
acordului de parteriat si toate documentete justificative, inclusiv dosarul aChiziiilor
publice derulate de acestia;

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plata cAtre
01/autoritatea de management3, iar autoritatea de management vireaza, dupa
efectuarea verificarilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile in conturile
liderului de parteneriat/partenerilor care le -au efectuat, si in concordanta Cu valoarea
corespunzAtoare activitatii/activitAtilor proprii din proiect, asumate conform
prevederilor art. 3, alin. (1) si (2) din acordul de parteneriat.

C) liderul de parteneriat si partenerii - institutii publice Ii cuprind in bugetul propriu
sumele pentru creditele de angajament si creditele bugetare in limita sumei necesare
finantkii valorii corespunzAtoare activitAtii/activitatilor proprii din proiect, asumate
conform prevederilor acordului de parteneriat, anexa la cererea de finantare.

3 A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

4 A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).
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(9)

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabi l i tate a acordului  incepe la data semn5r i i  prezentutui  Acord 5i
inceteaza la data la care Contractul de Finantare aferent proiectutui i5i inceteaz5
valabititatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finantare conduce
automat la extinderea Perioadei de vatabilitate a prezentutui acord.

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

A. Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptut sa" soticite celortalti parteneri furnizarea
oricAror informatii 5i documente legate de proiect, in scoput etaborarii rapoartetor de
progres, a cererilor de rambursare/plat5, sau a verificArii respect5rii normetor in vigoare
privind atribuirea contractelor de achizitie.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

B. Obligatiile liderului de parteneriat

Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finantare 51 Contractut de
finantare.

Liderut de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, ii va informa
despre progresul in implementarea proiectutui 51 le va furniza copii ale rapoartetor de
progres 5i financiare.

Propunerite pentru modific5ri importante ale proiectutui (e.g. activitati, parteneri etc.),
trebuie s5 fie convenite cu partenerii inaintea soLicitrii aprobarii de catre Autoritatea
de management / Organismut intermediar POR.

Liderul de parteneriat este responsabit cu transmiterea cStre01/autoritatea de
management a cereritor de rambursare/plata, impreun5 cu documentele justif icative,
rapoartete de progres etc., conform prevederitor contractuale 5i procedurate.

Liderul de parteneriat are obligatia indosarierii 51 p5str5rii tuturor documentetor
proiectutui i n original precum 5i copii ale documentetor parteneritor, inclusiv
documentele contabite, privind activitatite 5i chettuielite eligibile in vederea asigurarii
unei piste de audit adecvate, in conformitate cu legistatia comunitara 5i nationata. Toate
documentele vor fi p5strate 'Dana la inchiderea oficiata a Programului sau 1)5115 la
expirarea perioadei de durabititate a proiectutui, oricare intervine ultima.

(6) In cazul in care autoritatite cu competente in gestionarea fonduritor europene constata
neindeptinirea sau indeptinirea partial5 a indicatorilor de rezultat/obiectivelor
proiectutui, in conformitate cu prevederite art. 6 din OUG nr. 66/2011, in functie de
gradut de reatizare a indicatoritor de rezultat/obiectivelor aferenti activit5titor proprii,
Liderul de parteneriat 5i partenerii raspund proportional sau in sotidar pentru reducerite
aplicate din sumete solicitate la rambursare/plat5.

In cazut unui prejudiciu, liderut de parteneriat r5spunde sotidar cu partenerut din vina
ckuia a fost cauzat prejudiciut.

(8) in cazut rezilierii/revoc5rii contractutui/ordinutui de finantare, tiderut de parteneriat 5i
partenerii raspund in sotidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

Liderutui de parteneriat este responsabit pentru neregulite identificate in cadrut
proiectutui aferente chettuietilor proprii conform notific5rilor 5i titturilor de creant5
emise pe numele s5u de cAtre Autoritatea de management.Drepturite 51 obligatille
Parteneritor 2, 3, n

(7)



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Art. 6. Drepturile i obligatiile partenerului 2

A. Drepturile Partenerului 2

(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile in acelasi fel ca si cheltuielile
angajate de c5tre liderul de parteneriat corespunzator activitatii/activitatilor proprii din
proiect. Partenerul 2 are dreptul, prin transfer de catre AM, la fondurite obtinute din
procesul de rambursare/plata pentru cheltuielile angajate de catre acesta, care au fost
certificate ca eligibile.

Partenerul 2 are dreptul sa fie consultat cu regularitate de catre liderul de parteneriat,
sä fie informat despre progresul in implementarea proiectului si sa i se furnizeze, de
catre liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres 51 financiare.

Partenerul 2 are dreptul s5 fie consultat, de catre liderul de parteneriat, in privinta
propunerilor pentru modificari importante ate proiectului (e.g. activitati, parteneri
etc.), inaintea solicitarii aprobarii de catre AM / 01 POR.

B. Obligatiile Partenerului 2

Partenerul 2 are obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale si comunitare in
vigoare in domeniul achizitillor publice, ajutorului de stat, egalitatii de sanse,
dezvoltarii durabile, informarii si publicitatii in implementarea activitatilor proprii.

Partenerul 2 este obligat sa puna la dispozitia liderului de parteneriat documentatille de
atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie public,
spre verificare.

Partenerul 2 este obligat sä transmita copii conforme cu originalul dupa documentatille
complete de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de
achizitie publica, in scopul elaborarii cererilor de rambursare.

Partenerul 2 este obligat s5 transmit a copii conforme cu originalul dupa documentele
justificative, in scopul elaborarii cererilor de rambursare/plata

Partenerul 2 este obligat sá puna la dispozitia AM/01, sau orickui alt organism national
sau european, abilitat de lege, documentele si/sau informatiile necesare pentru
verificarea modului de utilizare a finantarii nerambursabile, la cerere si in termen de
maximum 5 (cinci) zile lucratoare, si sä asigure conditiile pentru efectuarea verificarilor
la fata locului.

In vederea efectuarii verifickilor prevazute la atm. anterior, Partenerul 2 are obligatia
sa acorde dreptul de acces la locurile 5i spatiile unde se implementeaza Proiectul,
inclusiv acces la sistemele informatice care au legatura direct 5 cu proiectul, si sá pun5
La dispozitie documentele solicitate privind gestiunea tehnica 5i financiara a Proiectului,
atat pe suport hartie, cat si in format electronic. Documentele trebuie sa fie usor
accesibile Si arhivate astfel incat, s permita verificarea lor.

(10) Partenerul 2 este obligat ssa furnizeze liderului de parteneriat once informatii sau
documente privind implementarea proiectului, in scopul elaborarii rapoartelor de
p rog res.

(11) In cazul in care autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene constata
neindeplinirea sau indeplinirea partiala a indicatorilor de rezultat/obiectivelor
proiectului, in conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, in functie de
gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenti activitatilor proprii,
partenerul 2 raspunde proportional sau in solidar pentru reducerile aplicate din sumele
solicitate la rambursare/plat5.

(12) Partenerul 2 are obligatia de a restitui AM/01, once surna ce constituie plata
nedatorat5/sume necuvenite platite in cadrul prezentului contract de finantare, in
termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii.
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(13) Partenerul 2 este obligat sä tina o evident a contabila distinct a a Proiectului, utilizand
conturi analitice dedicate pentru ref lectarea tuturor operatiunilor referitoare la
implementarea Proiectului, in conformitate Cu dispozitiile legate.

(14) Partenerul 2 este obligat s puna la dispozitia auditorului financiar independent si
autorizat in conditiile legii toate documentele si/sau informatiile solicitate si sa asigure
toate conditiile pentru verificarea cheltuielilor de catre acesta.

(15) SA pastreze toate documentele originate, inclusiv documentele contabile, privind
activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in
conformitate Cu regulamentele comunitare si nationale. bate documentele vor fi
pastrate cel putin 5 (cinci) ani dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractului de
finantare.

(16) In cazul unui prejudiciu, partenerul din vina caruia a fost cauzat prejudiciul raspunde
solidar Cu liderul de proiect.

(17) Pentru neregulile identificate in cadrul proiectutui, notificarile si titlurile de creanta se
emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat chettuielile
afectate de nereguli, conform legislatiei in vigoare.

(18) Partenerii pe numele carora a fost emis titlul de creanta au obligatia restituirii sumelor
cuprinse in acestea si asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

(19) In cazul rezilierii/revocarii contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat si
partenerii raspund in solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(20) Partenerul este tinut de respectarea de catre liderul de parteneriat a termenului de
restituire mentionat in decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 7. Achizitii publice

(1) Achizitiile in cadrul proiectului vor fi facute de Partenerul 1 , cu respectarea legislatiei
in vigoare, a conditiilor din contractut de finantare si a instructiunilor emise de AM/01 si/sau
alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

(1) Partite au obligatia s mentina proprietatea imobilului
construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achizitionate/modernizate, inclusiv a
mijloacelor de transport in comun, acolo unde este cazul, si natura activitatii pentru
care s -a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data efectuarii ptAtii
f inale/ de dare in exploatare si sä asigure exploatarea si intretinerea in aceasta
perioada.

(2) Inainte de sfarsitul 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 obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi
atasate raportului final

Partite au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a
mijloacelor de transport in comun, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul
finantarilor nerambursabile, la locul de desfasurare a proiectului si exclusiv in scopul
pentru care au fost achizitionate.

(4) Partite au obligatia s foloseasca conform scopului destinat si sa nu vanda sau
instraineze, sub once forms obiectele / bunurile, fie ele mobile sau 'mobile finantate
prin POR 2014-2020, pe o perioada de 5 ani de la de la efectuarea platii finale. De
asemenea, partite au obligatia respectarii prevederilor contractului de finantare cu
privire la ipotecarea bunurilor in scopul realizarii proiectului.

(3)
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Art. 9. Confidentialitate

(1) Partite semnatare ale prezentutui acord convin sá pastreze in strict S confidentialitate
informatiile primite in cadrut si pe parcursul implementarii proiectutui si sunt de acord sa
previna once utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfet de informatii. P6rtite inteleg sa
utilizeze informatiite confidentiate doar in scoput de a-si indeptini obligatiile din prezentul
Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabila

(1) Prezentutui Acord i se va aplica si va fi interpretat in conformitate cu legea roman.

(2) Pe durata prezentului Acord, partite vor avea dreptut sä convina in scris asupra
modificarii anumitor clauze, prin act aditionat. Once modificare a prezentului acord va fi
valabira numai atunci cand este convenita de toate partite.

Art. 11 Dispozitii finale

(1) Toate posibilete dispute rezultate din prezentut acord sau in legatura cu et, pe care
partite nu le pot sotutiona pe cate amiabila, vor fi solutionate de instantele competente.

Intocmit in 5 exemplare, in limba roman, cate unut pentru fiecare parte si un original pentru
cererea de finantare.

Sem naturi

Lider de
parteneriat
(Partener 1)

COMUNA
ROATA DE JOS

Numele, prenumele si functia Semnatura Data si locul
reprezentantului legal al semnorii
organizatiei/institutiei

Ghiddnac Mann - Primar Roata de Jos

Partener 2

PAROHIA
SAD INA

Numele, prenumele si functia
reprezentantului legal al
organizatiei / ins titutiei

Stroe Vasile - Preot paro

Semndtura Data si locul
semncirii

Roata de Jos
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