
ROMANIA 
JUDIETUL I3ACAU 

,OCAL AL ORAcT 11  TJI COMANESTI 
` 

privind ratificarea acordului de parteneriat incheiat intre 
Orasul Comanesti — UAT si Asociatia "Robert Cole" AFJ 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, ce se va intruni in sedinta 
ordinara, convocata la data de 19.04.2022; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 31174 din 14.04.2022 al Primarului orasului Comanesti; 
- Raportul de specialitate nr. 31174/B/14.04.2022 intocmit de Biroul Programe din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti in care se propune ratificarea 
acordului de parteneriat; 
- HCL nr.139 din 28.09.2018 privind aprobarea documentatiei faza DALI si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul <<Abordarea integrata a masurilor de regenerare urband in 
vederea cresterii calitatii vietii, in orasul Comanesti, judetul Bacau >>. 
- HCL nr. 74 din 11.04.2022 privind revizuirea bugetului proiectului << Abordarea integrata a 
masurilor de regenerare urbana in vederea cresterii calitatii vietii, in orasul Comanesti, judetul 
Bacau >>. 

In conformitate cu: 
- prevederile Art. 1.311 §i Art 1.312 din Codul Civil privind Ratificarea i efectele ratificarii, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Comanesti. 

In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. e coroborate cu prevederile alin. (9) lit, a, art. 
133 alin. (1), art. 139 alin (1), 196 alin. (1) lit, a si art. 197 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, adopta urmatoarea: 

4 	L I IL r i ,E=1, 

Art.! Consiliul Local al orasului Comanesti ratifica Acordul de parteneriat nr. 42174 din 
26.10.2020 << pentru realizarea proiectului "Abordarea integrata a meisurilor de regenerare 
urband in vederea cresterii calitOf ii vietii, in orasul Comanesti, judetul Bacetu: Obiectiv — 
Reabilitare, modernizare si extindere Ceiminul 6, str. Liceului nr.6" >>, incheiat intre Orasul 
Comanesti — UAT i Asociatia "Robert Cole" AFJ, conform anexei la prezenta. 

Art.2 Consiliul Local al orasului Comanesti aproba modificarea art. 3 aim. (2) - 
Contributia la cofinantarea cheltuielilor totale ale proiectului din Acordul de parteneriat 
nr. 42174 din 26.10.2020, dupa cum urmeaza: 

"(2) Contributia Ia cofinantarea cheltuielilor totale ale proiectului: 

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

Organizatia 	 Contributia (unde este cazul) 

UAT Orasul Comanesti Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile: 465,315.37 lei, 2% 
Valoarea contributiei la total chehuieli neeligibile: 2,311,767.16 
lei, 100% 
Valoarea contributiei la valoarea iota/ii a proiectului: 2,777,082.53 
lei, 10.86% 

Asociatia "Robert 	0 lei, 0% 
Cole" AFJ 	 0 lei, 0% 

0 lei, 0%" 



Art.3  Consiliul local al orasului Comanesti aprobd incheierea unui Act aditional la 
Acordul de parteneriat nr. 42174 din 26.10.2020, conform prevederilor art. 2 din prezenta. 

Art.4  Consiliul local al orasului Comanesti imputerniceste Primarul Orasului Comanesti 
sa.  semneze Actul aditional la Acordul de parteneriat nr. 42174 din 26.10.2020 << pentru 
realizarea proiectului "Abordarea integrata a masurilor de regenerare urbana in vederea 
cresterii vigil, in orasul Comanesti, judelul Bacau: Obiectiv — Reabilitare, modern izare 
Si extindere Caminul 6, str. Liceului nr.6" >> . 

Art.5  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului 
orasului Conianesti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din 
cadrul Orasul Comanesti — U.A.T., pentru ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in 
termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bacau. 

Presedinte de sedinta, ,- — 
Consilier local,  , 

Constantin Anastiu 	- 

k 	( 

(us 

Contrasemneaza, 
Secretar general, 

jurist Daniela Chirilä 

Nr. 	 
Data 19.04.2022 
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MODEL C Acord de parteneriat 

nr. 42174 / 26.10.2020 

pentru realizarea proiectului „Abordarea integrata a masurilor de regenerare urbana in vederea 
cresterii calitatii vietii In orasul Comanesti, Jude;u1 Bacau: Obiectiv - Reabilitare, modernizare si 

extindere Caminul 6, str. Liceului, nr. 6" 

Art. 1. Partile 

1. Orwl Comcineti - UAT, Cu sediul in Orawl Cornaneti, strada Cioba'nu nr. 2, cod potal 
605200, jud. Bacau, codul fiscal 4353269, avand calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 
astfel: 

Contul de disponibilit4i (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor de plata': 
R040TREZ06321A480101XXXX 

Denumirea/adresa unitãii Trezoreriei Statului: Trezoreria Moine0 

Contul de venituri (codul IBAN) in care se vireaza sumele aferente cererilor de rambursare 2 : 

R084TREZ06321A480102XXXX 

Denumirea/adresa unitap Trezoreriei Statului : Trezoreria Moine0 

2. Asociatia "Robert Cole" AFJ, cu sediul in Orawl Comane0, strada Liceului nr. 6, jud. Bach, 
codul fiscal 9301350, avand calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de indentificare ale 
partenerului i, dacd este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de identificare 
fiscald ale acestuia la unitatea teritoriald a Trezoreriei Statului>, astfel: 

Contul de disponibilitati (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor de plata: 

Denumirea/adresa unitatii Trezoreriei Statului: - 

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

Denumirea/adresa unitatii Trezoreriei Statului : - 

au convenit urmatoarele: 

1  Se vor avea in vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 
93/2016; 

2  Se vor avea in vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 
93/2016; 
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Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile si obligatiile partilor, contributia 
financiara proprie a fiecarei part' la bugetul proiectului, precum si responsabilitatile ce le revin 
in implementarea activitatilor aferente proiectului: „Abordarea integrata a masurilor de 
regenerare urbana in vederea cresterii caLitàii vietii in orasul Comanesti, Judetul Bacau: 
Obiectiv - Reabilitare, modernizare si extindere Caminul 6, str. Liceului, nr. 6", care este depus 
In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 13 - Sprijinirea regenerarii 
oraselor mid si mijlocii, Prioritatea de investitie 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea 
fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, Obiectiv 
specific 13.1 - Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania, 
apel de proiecte POR/381/13/1/Imbunatatirea 	vietii a populatiei in orasele mici 
mijlocii din Romania/1/Innbunatatirea caLitii vietii a populatiei in orasele mici i mijlocii din 
Romania, cod MySMIS 126579, precum si pe perioada de durabilitate si de valabilitate a 
contractului de finantare. 

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

Art. 3. Roluri i responsabilitati in implementarea proiectului 

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

Organiza0a 	 Roluri i responsabilitati 

UAT Oraful Comaneti 

Asociatia "Robert Cole" 
AFJ 

Activitatea de Management de proiect; 
Activitatea de pregatire a Proiectelor Tehnice si de obtinere a 
autorizatillor de cons truire pentru cele patru objective de invest itie 
incluse in project; 
Reabilitarea, modernizarea si extinderea Cladirii Cam inului 6, strada 
Liceului, nr. 6 (Asociatia Robert Cole); 
Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de son tier; 
Activitatea de verificare tehnica de calitatea proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie; 
Activita tea de elaborare a certificatului de performanta energetica la 
finalizarea lucrarilor; 
Activitatea de informare si publicitate in cadrul proiectului; 
Auditarea projectului. 

Va furniza grupul tinta pentru activitatile cu caracter social din cadrul 
proiectului. 

(2) 	Contributia la co-finantarea cheltuielitor 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. 
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Organizatia 	 Contributia (unde este cazul) 

UAT Orasul Comanesti 	Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile: 465,672.37 lei, 2% 
Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile: 2,312,957.16 lei, 
100% 
Valoarea contributiei la valoarea totalil a proiectului: 2,778,629.53 lei, 
10.86% 

Asociatia "Robert Cole" 	0 lei, 0% 
AFJ 

0 lei, 0% 

0 lei, 0% 

(3) 	Platile 

Responsabilitatile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza in conformitate Cu prevederile 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020 si ale Normelor 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 cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de 
parteneriat o cerere de rambursare/plata pentru cheltuielile efectuate conform acordului de 
parteriat si toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizitiilor publice derulate de 
acestia; 

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plata catre 
Ol/autoritatea de management 3 , jar 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 finantSrii valorii 
corespunzatoare activitatii/activitaOlor proprii din proiect, asumate conform prevederilor 
acordului de parteneriat, anexa la cererea de finantare 4 . 

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

4  A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015). 
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Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

Perioada de valabilitate a acordului incepe la data semn'arii prezentului Acord si inceteaza la 
data la care Contractul de Finantare aferent proiectului Ii 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 si documente legate de project, in scopul elaborarii rapoartelor de progres, a 
cererilor de rambursare/plata, 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 si Contractul de finantare. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, Ii va informa despre 
progresul in implementarea proiectului si le va furniza copii ale rapoartelor de progres si 
financiare. 

(3) Propunerile pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri etc.), 
trebuie sä fie convenite cu partenerii inaintea solicitarii aprobArii de catre Autoritatea de 
management / Organismul intermediar POR. 

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea catre01/autoritatea de management a 
cererilor de rannbursare/platS, impreuna cu documentele justificative, rapoartele de progres 
etc., conform prevederilor contractuale si procedurale. 

(5) Liderul de parteneriat are obligatia indosarierii i pastrarii tuturor documentelor proiectului in 
original precunn si copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind 
activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in 
conformitate cu legislatia comunitar6 si nationala. Toate documentele vor fi pastrate pana la 
inchiderea oficiara a Programului sau pang 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 partial5 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, liderul de parteneriat si 
partenerii raspund proportional sau in solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 
rambursare/plata. 
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(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 si 
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 conform notificarilor si titlurilor de creanta emise pe numele sau 
de catre Autoritatea de management.Drepturile si obligatiile Partenerilor 2, 3, n 

Art. 6. Drepturile §i obligatiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile in acelasi fel ca si cheltuielile angajate 
de catre liderul de parteneriat corespunzator activit6tii/activitatilor proprii din proiect. 
Partenerii au dreptul, prin transfer de c6tre AM, la fondurile obtinute din procesul de 
rambursare/plata pentru cheltuielile angajate de catre acestia, care au fost certificate ca 
eligibile. 

(2) Partenerii au dreptul sä fie consultati cu regularitate de catre liderul de parteneriat, sä fie 
infornnati despre progresul in implementarea proiectului si s6 Li se furnizeze, de c6tre liderul 
departeneriat copii ale rapoartelor de progres si financiare. 

(3) Partenerii au dreptul s6 fie consultati, de c6tre liderul de parteneriat, in privinta propunerilor 
pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri etc.), inaintea solicitarii 
aprobarii de catre AM / 01 POR. 

B. Obligatiile Partenerilor 2, 3, n 

(4) Partenerii au obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale si comunitare in vigoare in 
domeniul achizitiilor publice, ajutorului de stat, egalitatii de sanse, dezvoltarii durabile, 
informarii si publicitatii in implementarea activitatilor proprii. 

(5) Partenerii sunt obligati sa puna la dispozitia liderului de parteneriat documentatiile de atribuire 
elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publics& spre verificare. 

(6) Partenerii sunt obligati 56 transmita copii conforme cu originalul dui:A documentatiile complete 
de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, in 
scopul elaborarii cererilor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obligati sä transmita copii conforme cu originalul dup6 documentele 
justificative, in scopul elaborarii cererilor de rambursare/plata 

(8) Partenerii sunt obligati s6 puna la dispozitia AM/01, sau oricarui 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. 

(9) in vederea efectuarii verificarilor prevazute la alin. anterior, Partenerii au obligatia sa acorde 
dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaz6 Proiectul, inclusiv acces la 
sistemele informatice care au legatura directa cu proiectul, si 56 puna la dispozitie 
documentele solicitate privind gestiunea tehnica i financiar6 a Proiectului, atat pe suport 
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hartie, cat si in format electronic. Documentele trebuie sa fie usor accesibile si arhivate astfel 
incat, s permita verificarea (or. 

(10) Partenerii sunt obligati sa furnizeze liderului de parteneriat once informatii sau documente 
privind implementarea proiectului, in scopul elaborarii rapoartelor de progres. 

(11) In cazul in care autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene constata 
neindeplinirea sau indeplinirea partiala a indicatoritor 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, partenerii raspund 
proportional sau in solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plata. 

(12) Partenerii au obligatia de a restitui AM/01, once surna ce constitute plata nedatorata/sume 
necuvenite platite in cadrul prezentului contract de finantare, in termen de 5 zile lucratoare de 
La data primirii 

(13) Partenerii sunt obligati sa tina o evidenta contabila distincta a Proiectului, utilizand conturi 
analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea 
Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legate. 

(14) Partenerii sunt obligati sä puna la dispozitia auditorului financiar independent si autorizat in 
conditiile legit 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. Toate documentele vor ft *trate cel putin 5 (cinci) ant 
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 protect. 

(17) Pentru neregulile identificate in cadrul proiectului, notificarile i titlurile de creanta se emit 
pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuietile 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 protect. 

(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 ft facute membrii parteneriatului, cu respectarea 
legislatiei in vigoare, a conditiilor din contractul de finantare si a instructiunilor emise de AM/01 
si/sau alte organisme abilitate. 

Art. 8. Proprietatea 

(1) 	Partite au obligatia sä 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 
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ani de la data efectuarii platii finale/ de dare in exploatare i sä asigure exploatarea 
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 

(3) MOle 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) MOle au obligatia sä foloseasca conform scopului destinat Si sa nu vanda sau sä instraineze, 
sub once forma obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finantate prin POR 2014-2020, 
pe o perioada de 5 ani de la de la efectuarea platii finale. De asemenea, partile au obligatia 
respectarii prevederilor contractului de finantare cu privire la ipotecarea bunurilor in scopul 
realizarii proiectului. 

Art. 9. Confidentialitate 

Partite semnatare ale prezentului acord convin sä pastreze in stricta confidentialitate 
informatiile primite in cadrul i pe parcursul innplementarii proiectului i sunt de acord sa previna 
once utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de informatii. Partite inteleg sã utilizeze 
informatiile confidentiale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul Acord de 
Parteneriat. 

Art. 10 Legea aplicabila 

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

(2) Pe durata prezentului Acord, partite vor avea dreptul sã convina in scris asupra modificarii 
anumitor clauze, pun act aditional. Once modificare a prezentului acord va fi valabila numai 
atunci and este convenita de toate partite. 

Art. 11 Dispozitil finale 

(1) 	Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legatura cu et, pe care partile nu 
Le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente. 

Intocmit in 3 exemplare, in limba roman& cate unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea 
de finantare. 
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