ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Alba prin Consiliul
Județean Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107I
în vederea promovării și implementării în comun a Proiectului „Modernizare drum județean
DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun
– Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita –
Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului Operaţional Regional
(POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr.
POR 2016/6/6.1/1
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 octombrie 2016;
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Județul
Alba prin Consiliul Județean Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului
județean 107I în vederea promovării și implementării în comun a Proiectului „Modernizare drum
județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești
Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita
– Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR)
2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională,
Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare
și terțiare la infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat
încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe
traseul drumului județean 107I în vederea promovării și implementării în comun a Proiectului
„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel
– Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă –
Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR
2016/6/6.1/1;
- raportul de specialitate nr. 13740/5 august 2016 comun, al Direcţiei dezvoltare şi
bugete, Direcției juridică și relații publice și Direcției gestionarea patrimoniului din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Alba;
Ţinând cont de prevederile:
- Strategiei de dezvoltare a Județului Alba;
- Ghidului solicitantului care cuprinde condițiile specifice de accesare a fondurilor în
cadrul Axei prioritare 6 din cuprinsul Programului Operațional Regional 2014-2020;
Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică,
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului,
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei
de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri;
Având în vedere prevederile:
- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b și lit. e, art. 91 alin. 3 lit. d şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat care va fi încheiat între Județul Alba prin Consiliul
Județean Alba - lider de proiect și Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud –
partenerul 2, Comuna Bucium prin Consiliul local al comunei Bucium – partenerul 3, Comuna
Mogoș prin Consiliul local al comunei Mogoș – partenerul 4, Comuna Ponor prin Consiliul local al
comunei Ponor – partenerul 5 și Comuna Rîmeț prin Consiliul local al comunei Rîmeț – partenerul
6, în vederea promovării și implementării în comun a Proiectului „Modernizare drum județean DJ
107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun –
Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni
– Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020,
AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de
investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, conform anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, să
semneze toate actele necesare promovării proiectului.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul
Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică:
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al
municipiului Aiud, Consiliului local al comunei Bucium, Consiliului local al comunei Mogoș,
Consiliului local al comunei Ponor, Consiliului local al comunei Rîmeț, Direcţiei juridică şi relații
publice, Direcţiei dezvoltare și bugete și Direcției gestiunea patrimoniului din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Nr. 180
Alba Iulia, 10 octombrie 2016

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 180 din 10 octombrie 2016
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN

ROMÂNIA
MUNICIPIUL AIUD
CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA
COMUNA MOGOȘ
CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA
COMUNA PONOR
CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA
COMUNA BUCIUM
CONSILIUL LOCAL
ROMÂNIA
COMUNA RÎMEȚ
CONSILIUL LOCAL

Acord de parteneriat
nr. _______/__________
pentru realizarea Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) – Aiudul
de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii –
Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN
74 (Cerbu) ”
Art. 1. Părţile
1. Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața
Ion I.C. Brătianu nr.1, județul Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Lider de proiect
(Partener 1)
Cont solicitant, cod IBAN: RO54TREZ24A840301710101X
Trezoreria Municipiului Alba Iulia
Cont pentru cerere de plată, cod IBAN: ……………………
Denumire/adresa Trezoreriei: ……………………………
Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN: ……………………
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: …………………
Conturile pentru cererile de plată şi cererile de rambursare se vor deschide în momentul
semnării contractului de finanţare.
2. Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud, cu sediul în municipiul
Aiud, str. Cuza Vodă nr.1, codul fiscal 4613636, având calitatea de Partener 2
Cont solicitant, cod IBAN: RO25TREZ24A840301580101X
Trezoreria Aiud
Cont pentru cerere de plată, cod IBAN: ……………………
Denumire/adresa Trezoreriei: ……………………………
Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN: ……………………
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: …………………
Conturile pentru cererile de plată şi cererile de rambursare se vor deschide în momentul
semnării contractului de finanţare.
3. Comuna Bucium prin Consiliul local al comunei Bucium, cu sediul în comuna
Bucium, str. Principala nr.25, codul fiscal 4561979, având calitatea de Partener 3
4. Comuna Mogoş prin Consiliul local al comunei Mogoş, cu sediul in comuna Mogoş,
str. Principala nr.3A, codul fiscal 4562460, având calitatea de Partener 4
5. Comuna Ponor prin Consiliul local al comunei Ponor, cu sediul in comuna Ponor,
str. Principala nr.84, codul fiscal 4650197, având calitatea de Partener 5
6. Comuna Rîmeţ prin Consiliul local al comunei Rîmeţ, cu sediul in comuna Rîmeţ,
str. Principala nr.1, codul fiscal 4562389, având calitatea de Partener 6
au convenit următoarele:
Art. 2 Obiectul acordului de parteneriat
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor,
contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le

revin în implementarea activităţilor aferente Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I:
Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani
– Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni –
Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară nr.6 - “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”
Prioritatea de investiție 6.1. „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” - nr. apel de
proiecte POR 2016/6/6.1/1, precum și pe durata de valabilitate a contractului de finanțare.
(2) Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finanţare.
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund
prevederilor din Cererea de finanţare:
Organizaţia
Lider de parteneriat
(Partener 1)

Partener 2

Roluri şi responsabilităţi
- Pregătirea
documentaţiei
tehnico-economice
necesară
proiectului de investiţii;
- Elaborarea cererii de finanţare şi depunerea acesteia la
Organismul Intermediar;
- Depunerea anexelor obligatorii şi soluţionarea observaţiilor
rezultate în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară în
etapa precontractuală, în termenul indicat de către Organismul
Intermediar
- Constituirea Comitetului de Coordonare a proiectului, format
din reprezentanţi ai liderului de parteneriat şi partenerilor
- Desemnarea personalului din aparatul de specialitate în
vederea constituirii echipei de implementare a proiectului
- Asigurarea managementului proiectului
- Organizarea achiziţiilor publice: servicii de consultanţă,
servicii de audit, execuţie lucrări, dirigenţie de şantier, servicii
de publicitate şi informare;
- Monitorizarea derulării contractelor de achiziții de produse,
servicii și lucrări;
- Recepţia lucrărilor;
- Monitorizarea permanentă a proiectului prin metode specifice;
- Întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi
finale;
- Asigurarea promovării proiectului;
- Asigurarea contribuției la cofinanțarea cheltuielilor totale ale
proiectului, prevăzută la alin. (2);
- Punerea la dispoziție a auditorului de înscrisuri și date necesare
auditării proiectului;
- Colaborarea cu ceilalți parteneri în perioada de pregătire a
cererii de finanţare şi în activităţile în care aceştia sunt
implicaţi în implementarea proiectului;
- Asigurarea corespondenţei cu Organismul Intermediar;
- Asigurarea structurii de operare şi întreţinere a drumului după
finalizarea proiectului, pe tronsoanele aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Alba;
- Păstrarea documentelor proiectului cel puțin 5 (cinci) ani după
expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.
- Participarea la elaborarea cererii de finanțare;
- Colaborarea cu liderul de parteneriat în implementarea
proiectului;
- Punerea la dispoziția proiectului a tronsonului de drum
judeţean DJ 107I (km 0+000 – km 3+350) şi a suprafețelor de

-

-

-

Partenerii 3, 4, 5 și 6

teren adiacente DJ 107I, aflate în proprietatea/administrarea
unității administrativ-teritoriale, în vederea asigurării unor
condiţii optime de efectuare a lucrărilor de modernizare a
drumului judeţean DJ 107I pe teritoriul UAT Aiud;
Desemnarea unui reprezentant al partenerului în Comitetul de
Coordonare a proiectului;
Sprijinirea liderului de parteneriat în pregătirea documentaţiei
de atribuire şi întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări
de clarificare la documentele de atribuire, aferente achiziţiei
pentru execuţia lucrărilor;
Participarea, prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea
modului de execuţie a lucrărilor, alături de reprezentanți ai
liderului de parteneriat, în vederea asigurării unor condiţii
optime de implementare a proiectului;
Participarea la recepţia lucrărilor executate pe teritoriul UAT
Aiud;
Participarea la monitorizarea permanentă a proiectului prin
metode specifice;
Asigurarea contribuției la cofinanțarea cheltuielilor totale ale
proiectului, prevăzută la alin. (2);
Colaborarea cu liderul de parteneriat în activitatea de
informare și publicitate în cadrul proiectului;
Asigurarea structurii de operare şi întreţinere a drumului după
finalizarea proiectului, pe tronsonul aflat în administrarea
Consiliului local Aiud;
Păstrarea documentelor proiectului cel puțin 5 (cinci) ani după
expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

- Participarea la elaborarea cererii de finanțare;
- Colaborarea cu liderul de parteneriat în implementarea
proiectului;
- Punerea la dispoziția proiectului a suprafețelor de teren
adiacente DJ 107I, aflate în proprietatea unității administrativteritoriale, în vederea amenajării intersecțiilor cu drumurile
comunale pe care drumul județean le intersectează, conform
secțiunii Drumuri laterale din cuprinsul Documentaţiei
tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate - Proiect
complex de investiții (conform anexei prezentului acord) şi în
vederea asigurării unor condiţii optime de efectuare a lucrărilor
de modernizare a drumului judeţean DJ 107I pe teritoriul
UAT-urilor menţionate;
- Desemnarea unui reprezentant din partea fiecărui partener în
Comitetul de Coordonare a proiectului
- Participarea, prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea
modului de execuţie a lucrărilor, alături de reprezentanți ai
liderului de parteneriat, în vederea asigurării unor condiţii
optime de implementare a proiectului;
- Participarea la recepţia lucrărilor executate pe teritoriul UATurilor menţionate;
- Participarea la monitorizarea permanentă a proiectului prin
metode specifice;
- Colaborarea cu liderul de parteneriat în activitatea de
informare și publicitate în cadrul proiectului;
- Păstrarea documentelor proiectului cel puțin 5 (cinci) ani după
expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
Lider de parteneriat
(Partener 1)

Partener 2

Partenerii 3, 4, 5 și 6

Contribuţia (unde este cazul)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
3.584.376,75 lei - 1,83%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
348.942,00 lei - 99,51%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:
3.933.318,75 lei - 2%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
338.650,79 lei - 0,17%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
1.708,32 lei - 0,49%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului
340.359,11 lei - 0,17%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
0,00 lei - 0,00%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
0,00 lei - 0,00%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului
0,00 lei - 0,00%

(3) Plăţi
a) decontările între liderul de parteneriat şi parteneri se vor efectua conform prevederilor
legale în vigoare privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020;
b) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile partenerii vor depune la liderul de
parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de
parteneriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice derulate de
aceştia; - Nu este cazul
c) liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plată, iar autoritatea de
management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în
conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, şi în concordanță cu valoarea
corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3
alin. (2) din acordul de parteneriat;
d) liderul de parteneriat şi partenerul 2 – instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu
sumele necesare creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în limita sumei necesare
finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform
prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare.
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării acestuia de ultima
parte şi data închiderii oficiale a POR 2014-2020 sau perioada de durabilitate, oricare dintre
acestea intervine ultima.
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
Drepturile liderului de proiect
(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror
informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor
de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea
contractelor de achiziţie.
Obligațiile liderului de proiect
(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de
finanţare;

(3) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta ceilalți parteneri cu regularitate, îi va
informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de
progres şi financiare;
(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri
etc.) trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de
management / Organismul intermediar POR;
(5) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în
vigoare; - Nu este cazul
(6) Liderul de parteneriat va înainta OI cererile de rambursare/plată, împreună cu
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și
procedurale;
(7) În cazul în care unul din partenerii 2,3,4,5,6 nu duce la îndeplinire una sau mai multe
din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la
cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a
contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a
îndeplini aceste obligaţii;
(8) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina
căruia a fost cauzat prejudiciul;
(9) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță
se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de
nereguli conform legislației în vigoare;
(10) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii
sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6
Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, 5, 6, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi
cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activităților proprii din proiect.
Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de
rambursare/plata pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.
– Nu este cazul
(2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să
fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul
de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
(3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privinţa
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea
solicitării aprobării de către AM / OI POR.
Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6
(4) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile
de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre
verificare. - Nu este cazul
(5) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după
documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată. - Nu este cazul
(6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele
justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată - Nu este cazul
(7) Partenerii vor înainta liderului de parteneriat cererile de rambursare/plată, împreună
cu documentele justificative, dosarele achizițiilor, rapoartele de progres etc., conform
activității/activităților proprii din proiect. - Nu este cazul
(8) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară
legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar,
Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism
abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor
cofinanţate din instrumente structurale.

(9) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
(10) Partenerul 2 este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în
conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.
(11) Partenerul 2 este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului,
utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
(12) Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent și
autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate
condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
(13) Partenerul 2 este obligat să păstreze toate documentele originale, inclusiv
documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste
de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele
vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de
finanțare.
(14) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul,
răspunde solidar cu liderul de proiect.
(15) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță
se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de
nereguli, conform legislației în vigoare.
(16) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii
sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
(17) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat
și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
(18) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de
restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.
Art. 7. Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/extins şi natura
activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii
finale/ dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă;
(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii
ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final;
(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în
scopul pentru care au fost achiziţionate.
Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să
înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR
2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au
obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în
scopul realizării proiectului.
Art. 8. Dispoziţii finale
(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este
convenită de toate părţile;
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente;
(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.
Întocmit în 7 (șapte) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un
original pentru cererea de finanţare.
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Anexă la Acordul de parteneriat
Situația privind intersecțiile dintre drumul județean DJ 107I
cu drumurile comunale clasate
Nr.
crt.

Denumire drum comunal

Nr.
inventar

Intersecţie cu
DJ 107I poziţie km

Comuna Bucium
1

DC 88 Lupuleşti (DJ 107I)-Poieni-Stânişoara

17

km 67+910 stg

2

DC 150 DJ 107I-Ciuculeşti

20

km 69+920 dr

3

DC 117 Bucium (DJ 107I)-Valea Şesii-Jurculeşti-MuntariRoşia Montană
DC 149 DJ 107I (Buciumi Sat)-Valea Abruzei-Bisericani

18

km 70+050 dr

19

km 76+190 stg

4

Comuna Ponor
1

DC 62 DJ 107I-După Deal-Cheia

21

km 39+880, stg

2

DC 106 Geogel (DJ 107I)-Ponor (DJ 750C)

28

km 40+010, dr

Comuna Râmeț
1

DC 230 Cotorasti(DJ 107I)-Olteni (DC233)

21

km 19+875, dr

2

DC 128 DJ 107I-Valea Uzei

27

km 23+200, stg

3

DC 233 Valea Uzei (DJ 107I)-Olteni

19

km 24+300, dr

4

DC 103 DJ 107I-Valea Inzelului-Valea Făgetului

24

km 25+120, dr

5

DC 228 Brădeşti (DJ 107I)-Floresti-Secu

10

km 29+055, dr

6

DC 229 Brădeşti (DJ 107I)-Dealu Geoagiului

17

km 30+265, stg

7

DC 104 Brădeşti (DJ 107I)-Valea Poienii-Dumeşti-

14

km 30+290, dr

Sălciua de Jos (DN 75)
Comuna Mogoş
1

DC 164 Bârleşti Cătun (DJ 107I)-Onceşti

20

km 45+035, stg

2

DC 153 Cojocani (DJ 107I)-Boceşti-Bogdăneşti-Buteşti

17

km 48+960, dr

3

DC 152 DJ 107I (Valea Barnii)-Bărbeşti

16

km 50+010, dr

4

DC154 DJ 107I (Mogoş)-Valea Ţupilor-Valea Mlacii

18

km 56+370, stg

5

DC 124 Mogoş (DJ 107I)-Mămăligani-Valea Geogeşti

14

km 57+390, dr

6

DC 225 (DJ 107I)-Valea Ţupilor

31

km 57+480, stg

7

DC 155 Mogoş (DJ 107I)-Poienile Mogoş

19

km 57+600, dr

8

DC 225 (DJ 107I)-Valea Ţupilor

31

km 58+400, stg

9

DC 155 Mogoş (DJ 107I)-Poienile Mogoş

19

km 61+360, dr

