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ACORD DE PARTENERIAT

pentru realizarea proiectului

Reabili
Piatra Nream! - Mirgineni - F

tcA 3l NEAMT - BACAU,
transjrort
lcugd,gti - limiti judelul Baciu"

"REG|UNEA NORD

Art. 1. Pirfile
JUDETUL NEAil T, prin Consiliul Judelean Neam!, cu sediul in municipiul Piatra Neam!, Str. Alexarrdru cel
1.
Bun nr. 27, cod pottal 610004, judefut

Neam!, cod fiscal 2612839, aVAnd catitatea de Lider de Frroiect,
reprezentat prin lonel ARSENE, Pregedinte,

2.

UAT Municipit;l PIATRA NEAMT, prin Consiliul Local al municipiului Piatra Neam(, cu sediu[ in municipiu
Piatra Neam!, str, $tefan ce[ Mare, nr. 6-8, cod pogtal 610101., judelut Neam!, cod fiscal 26127S0. avAni
catitatea de Partener, reprezentat prin Drago5-Victor CHtTlC, Pnmar,
au convenit urmitoarele:

Art. 2. Obiectul

1)

Obiectut acestui parteneriat este de a stabili drepturile gi obtigaliite

6r!itor, precum gi responsabititdlite
INEA NORD - EST AXA RUTIERA
Piatro Neomf - Mdrgineni - Fdurei
in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritari 6 - imbunitXlirea infrastructurii ruti
de importanfi regionat5, Prioritatea
de investifie 6.1 - Stimularea mobititS[ii regionate prin conectarea nodurilor secundare si tertiare [a
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodate, apel de p
POR/2016/6/6.1/2, precum gi pe

ce [e revin in inrptementarea activitdlitor aferente proiectutui: ,,REC
STRATEGICA 3: NE,A/'AT- BACAU - Reabilitare 5i modernizare oxa de
- Horia - lon Crettngd - IcugeSti - Iimitd judeful BacdLt", care este d

durata de valabititate a contractutui de finantare.

2) Prezentul acord se constituie anexd [a cererea de finan[are.
Art. 3. Roluri gi re,sponsabilitifi in implementarea proiectului
Rolurite pi responsabititdlite sunt descrise in tabetul de mai jos

finan[are:

OrganizaIier

Roluri gi responsabilitifi

Lider de Proiect

Elaborarea, depunerea

Partener

gi

prevederitor din Cererea de

tarea activitetitor aferente
9i
proiectului: "REGIUNEA NORD - Esr - AXA RUTIERA STNNTCICA
3: NEAMI - BACAU - Reabilitare gi n
axa de transport
- Horio - lon Creongd
Piotra Neaml - Mdrgineni lcuSeSti - Iimitd judelul Bacdu",
orm formutarutui cererii de
finantare

-

lgi da acordul cu privire

pritejut efectudrii lucriritor

de

modernizare

judefean in interioruI municip
Piatra
intreaga perioadl de durabititate h contractutui
astfel incAt lucrdrite si se deruleze in condi[ii opti

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de I'atabilitate a acordului este cuprinsi intre data semnirli prezentului Acord gi data inchiderii
POR 201'4-2020 sau perioada de durabititate, oricare dintre acestea intervine ultima.

oficiale a

Art. 5, Drepturile gi obligafiile liderului de proiect
Drepturile liderulrui de proiect
1

)

Liderul de proiect are dreptul

proiect.

si soticite Partenerului furnizarea oricdior informafii

gi documente legate de

Obligafiile Liderului de Proiect

1)
2)

Lideru[ de proiect va semna cererea de finanfare gi contractut de finairlare.

Cofinan[area proiectutui, cheltuietite neetigibite 9i chettuietite conex{ vor
Proiect.

fi asigurate de cdtre LideruI

de

3)

Ulterior implementirii proiectului LideruI de Proiect va asigura din bu{etut local cheltuietite de intretinere
gi mentenanli a obiectivutui de investitii din proiectul ce face obiectul ce]erii de finanfare, pe toat; durata de
]
durabititate a contractutui de

finan[are.

4)

Liderul de F roiect va consutta partenerii cu regularitate gi

imptementarea proiectului.

ii va informa despre progresul in

5)

Propunerile pentru modificiri importante ate proiectutui (e.g. actii/it|U, parteneri etc.) trebuie si fie
convenite cu partenerii inaintea soticitirii aprobErii de c6tre Autorfitatea de management/OrganismuI
intermediar POR, daci este cazu[.

6)

Pentru eventualele nereguli identificate in cadrul proiectului, notific{rite 9i titturite de creanli se emit pe
numete Liderutui de Proiect care a efectuat chettuietite afectate de neregtlli, conform legistaliei in vigoare.

7)

in cazuI rezitierii/revocirii contractutui/ordinului de finan[are, Lideruj de proiect rlspunde pentru
restituirea sumetor acordate pentru proiect.

Art. 6. Drepturile gi obligafiile Partenerului
Drepturile Partenerului

1)

Partenerul are dreptuI sd fie consuttat cu regutaritate de
progresuI in implernentarea proiectului.

citre tideruf de proiect

gi

si fie informat despre

2)

Partenerul arer dreptul sX fie consuttat de citre tiderut de proiect, in privinla propunerilor pentru
modificdri importarnte ate proiectutui (e.g. activitili, parteneri etc.), iilaintea'soticitirii aprobirii de c5tre

AM/OI

POR.

Obligafiile Partenerului
ParteneruI sprijini realizarea Proiectului astfet:

1) Predarea din administrarea Consiliutui Locala[ municipiului Piatra Neamtin administrarea Consiliutui
Judelean Neam! aDJ 157 Horia-Trifegti-Mirgineni-lzvoare-Piatra Neam(, i4tre krir 45+000 - 47+747, conform
HCL nr. 1 64 / 26.05.',201 6

2) Partenerul estr: obtigat si
solicitate de cdtre Autoritate
Autoritatea de AurJit, Comisia
asupra modului de

imptementa

ri

tehnil6 sau financiard legate de proiecr,
ermediaf, Autoritatea de platX/Ceriificar.,
abititat si verifice sau si realizeze auditur
rumentei structurale.

3) ParteneruI este obtigat sd furnizeze [iderului de proiect orice informdtii
imptementdrii proiectului.

sau

4)

Partenerul este obtigat sX pSstreze toate documentele aferente proiectutui, elabora\
cele puse [a dispozi[ie de Liderul de Proiect. Toate documentete vor fi piltrate cel pufin
expirarea perioaderi de valabilitate a contractului de finan[are.

5) Partenerul rd:;punde in sotidar cu Liderul de Proiect doar in mdsura in care prejudiciut se dovedegte a fi
cauzat de citre Partener.
Art. 7, Proprietatrea

1) Pirlite a-u obligafia sl menlini proprietatea imobitutui modernizat/extins 9i natura activitilii pentru care
s-a acordat finanlare, pe o perioad5 de cel p_u!in 5 ani de [a efectuarea ptifii finate/dare in exploatare gi sX
asigure exptoatarea 9i intrelinerea in aceastd perioadi, in condiliite respectlrii prevederitor contractutui oe

finan[are.

2)...inainte de sfArgitut proiectutui, pdrlite/partenerii vor conveni asupra modutui de acordare a dreptului de
utitizare a echipamentetor, bunurilor etc. achizilionate prin proiect. Copii ate titturitor de transfer vor fi
atafate raportului fina[.

3) P54ite au obligalia asigura func.tionarea tuturor bunurilor; echipamentelor achizifionate din
finanlarea nerambursabild, [a [ocu[ de desfigurare a proiectutui gi exctusiv in scopul pentru care au fost
achizifionate.
4) Pdrlite au obtigafia si fotoseascd conform scopului destinat gi sd nu vAndi sau si instriineze, sub orice
form6 obiectete/bunurile, fie ele mobite sau imobite finanlate prin POR 2014-2020, pe o perioadi de 5 ani de
la efectuarea pt6lii finale. De asemenea, pirlite au obtigalia respectirii prevederilor contractutui de finan[are
cu privire [a ipotecarea bunuritor in scopul realizirii proiectutui.
Art. 8. Dispozilii finale

1) Comptet5rile gi modificdrile aduse prezentului Acord sunt valabite gi opozabile numai dacd sunt fbcute in
scris, prin act adilional semnat de ambete pirfi.
2)

Toate posibitete dispu.te rezuttate din prezentul acord sau in legituri gu et, pe care
sotufiona pe cale amiabi[6, vor fi solulionate de instanlete competente.

pirlite

nu le pot

3)

Prrlite sunt de acord cH prezentul acord este guvernat de legea romani.
intocmit giincheiallintr-un numir de 3 exemptare, in [imba romdni, cAte unuI pentru fiecare parte gi un
original pentru cererea de finan(are.
Semnituri
Numele, prenumele Si funclia
reprezentantului legal al

Lider de proiect

organizali

ei / i nsti

Semndtura

Data gi locul
semndrii

Semndturo

Data gi locul
semndrii

tuti ei

JUDETUL NEAMJ, prin

ConsiliulJuclefean

Neamg

Partener
UAT Municipiul
PIATRA NEAMJ, prin

ConsiliuI Local al
municipiului Piatra

Neamt

lonelARSENE, Pregedinte
Numele, prenumele gi funclia
reprezentantu lui legal al
orgonizofi ei / i nsti tu ti ei

DragoS-Victor CHlTlC, Primar
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ACORD DE PARTENERIAT

Nr.__din
pentru realizarea proiectului
"REGIUNEA NORD

-

EST - AXA RUTIERA STRA

Reabilitare gi modernizare axa de
Piatra Neamf - MErgineni - Fiurei - Horia - lon Creangi -

- limiti jude[ul Baciu"

Art. 1. Pirfile

1.

JUDETUL NEAMT, prin Consiliul Judefean Neam!, cu sediul in municipiul Piatra Neamt, Str.
Alexandru cel Bun nr.27, cod pogtat 610004, judelut Neam!, cod fiscal 2612839, avAnd catitatea de

Lider de Proiect, reprezentat prin lonel ARSENE, Pregedinte,

2,

UAT C,omuna
::

::

:::::

..............,

::..1:::'ilil:l'!'

prin Consiliul Local
cod

fisca[

.....

cU sediul in comuna
., cod pogtal
avAnd catitatea de Partener, reprezentat prin

..........,

.,

au convenit urmitoarete:

Art. 2. Obiectul

EsT - AXA RUTTERA STRATEGIIA 3: NEAMI- BA1AU - i?eobilitore si modernizare axa de tronsport
Piatra Neamf - Mdrgineni - Fdurei - Horia - Ion Creanqd - I
- Iimitd jude(ul Bacdu", care este
depus in cadrul Programului Operafional Regionat 2014Axa prioritari 6 - imbunitSlirea
infrastructurii rutiere de importanli regionatd, prioritatea dd investitie 6.'l - stimutarea mobitititii
regionate prin conectarea noduritor secundare gi ter[iare la in
TEN-T, inctusiv a nodurilor
muttinrodale, ape[ de proiecte POR/2016/6/6.1 /2, prec
gi pe durata de valabititate a
contractului de finanfare.

2) Prezentul acord se constituie anex5 [a cererea de finantare.
Art. 3. Roluri gi responsabilitSli in implementarea proiectului
Rolurile gi respronsabititxlite sunt descrisein tabetul de mai jos gi cores pund prevederilor din Cererea de

finan!are:

Organi:za(ia

Roluri gi responsabilit5{i

Lider de proiect

Partenelr

- Sprijind realizarea
RUTIERA STRATEGICA 3:

modernizare axo de tronsDort

- Horia - Ion Creangd modernizarea drumului j
interesu[ locuitorilor acesteia:

"REGIUNEA NORD

-

-

-

EST

. AXA

BACAU
Reabilitare si
Neaml - lAdrgineni - Fdurei

- igi dd acordul cu privire ta itoate
pritejut efectu5rii lucririlor de

misuri

judefean in interiorul comuneif dar gi pe
durabilitate a contractului de finantare, astfel
se deruteze

in condi[ii optime.

I

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de vatabilitate a acordului este cuprinsl intre dat4 semnirii pre'zentutui Acord gi data
inchiderii oficiale a POR 2014-2020 sau perioada de durabititate, oricqre dintre acestea intervine uttima.

Art. 5. Drepturile

gi obligaliile liderului de proiect

Drepturile liderului de proiect

1)

Liderul de proiect are dreptul
legate'de proiect.

si soticite parteneritor

furni4area oriciror informalii gi documente
;

Obligaliile liderului de proiect

1) Liderul de proiect va semna cererea de finanlare gi contractul de finanfare.
2) Liderurl de proiect va consulta partenerii cu regutaritate ,gi ii va informa despre progresul in
implementarea proiectutui.

3)

pentru
p
Organismul interme
Propunerite

fie

ale proiectutui (e.g. activitdfi, parteneri etc.) trebuie

convenite cu

se

citirii aprobirii dei citre Autoritatea de management
zul.

/

Art. 6. Drepturile gi obligafiile Partenerului
Drepturile Partenerului
1

)

2)

Partenerii au dreptul si fie informali despre progresul in i

proiectului.

Partenerii sunt obtigali sI furnizeze liderutui de proiect orice informafii sau documente" privind
mplernentarea proiectului.

i

3) in cazul unui prejudiciu,
[ideruI de proiect.

partenerul din vina ciruia a fost cjauzat prejudiciu[ rdspunde solidar cu

Art. 7. Proprie.tatea

1) Pirlite au obtigalia si menlini

proprietatea imobitutui mddernizat/ extins si natura activitdtii
ptilii finate/

pentrur care s-a acordat finanfare, pe o perioadi de cet pu$h 5 ani de [a efectuarea
dare in exptoatare gi sd asigure exploatarea gi intrefinereain'dceastd perioaclS.

2)

Inaintcl de sfdrgituI proiectului, pirlite/partenerii vor conireni asupra modutui de acrrrdare a
dreptului de utitizare a echipamentetor, bunurilor etc. achizilionate piin proiect. Copii ate titluritor
de transfer vor fi atagate raportului finat.
i

3)

Pirfite au obligalia de a asigura func[ionarea tuturor

bunu

din
au

fost ar:hizitionate.

4l

Pirliter au obligalia

si

orice formd obiectele

i

fotoseasc6 conform scopului destinat isi sd nu vdndb

/ bunurite,

fie ete mobite sau imobi

neze, sub

proiectutui.

Art. 1. Dispozifii

finale

.

1)

Comptetirite 9i modificdrile aduse prezentului Acord sunt r,latabite gi opozabite numai dac; sunt
ficute in scris, prin act adilionat semnat de ambete pirli.

2)

Toate posibitele dispute rezuttate din prezentul acord sau in tggituri cu e[, pe care pdrlite nu [e pot
sotutiona pe cate amiabild, vor fi solulionate de instanfele con\petente.

3) Pirfiter sunt de acord cd prezentul acord este guvernat

de tesga romani.
I

Intocmit gi incheiat intr-un numir de 3 exemptare, in timba romAndi cAte unul pentru fiecare parte gi un
original pentrLt cererea de finan(are.
j

i

Semndturi

i

i
I

Numele, prenumele gi funcfio
reprezentantu lui legal al
organizafi ei / i nsti tuli ei

Lider de proiect

Semndtura

Dato Si locul
semndrii

JUDETUIL NEAMJ, prin

Consiliull Judefean Neam!

lonel ARSENE, Pregedinte

Numele, prenumele Si funclia

Partener

reprezentantului legal al
organizali

UAT

Comuna

.............,

Consiliul Local

prin

ei / i nsti

tu(i ei
Primar

Semndturo

nn Si to*- -semnanl

