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ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL REBRI~OARA 

HOTA.RARE 

privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre comunele Rebri~oara, 
Rebra ~i Feldru din judetul Bistrita-Nasaud, in vederea depunerii ~i implementarii 

activitatilor aferente proiectului: "infiintarea distribufiei de gaze naturale in 
comunele Rebri~oara, Rebra ~i Feldru- judetul Bistrita-Nasaud"in cadrul 

· Programului national de investitii "Anghel Saligny" 

Consiliul Local Rebrisoara intrunit in ~edinta extraordinara convocata de indata din data 
de 19.04.2022, in prezenta a 9 consilieri, din totalul de 12 consilieri in functie; 

Avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare nr.32/19.04.2022, initiat de primarul comunei Rebri~oara privind incheieriea unui 
Acord de parteneriat intre comunele Rebri~oara, Rebra ~i Feldru din judetul Bistrita-Nasaud, in vederea 
implementarii activitatilor aferente proiectului: "lnfiintarea distributiei de gaze naturale in comunele 
Rebri~oara, Rebra ~i Feldru- judeµ.d Bistrita-Nasaud"in cadrul Programului national de investitii 
"Anghel Saligny" ; 
-Referatul de aprobare nr.2670 /19.04.2022 intocmit de primarul comunei Rebri~oara; 
-Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Rebri~oara inregistrat sub 
nr.2671/19.04.2022; 
-A vizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, activitati economice, administrarea domeniului 
public ~i privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism din cadrul Consiliului local Rebrisoara, 
inregistrat sub nr.2676 /19.04.2022 ; 

In conformitate cu : 
-prevederile art. 120 alin.(1) si art.121 alin. (1) alin (2) din Constitutia Romaniei republicata; 
-prevederile art. 3 ~i 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
-prevederile art. 7 alin.(2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile art. 35 alin.(1) ~i alin. (4) din Legea Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finantele 
publice locale; 
-prevederile art. 1 alin. (2), alin. (3), alin.(4) lit. "a","b", art. (3) alin.(1) lit. "a", art. 4 alin. (1),(2), art. 7 
lit. "c" ale Ordinului Nr. 278/167/2022 din 24 februarie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoria de investitii prevazuta Ia 
art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 95/2021; 
-prevederile art. 5 pct. cc, art. 89 alin.(8), art. 129 alin.(1), (2) lit. "e", 9 lit. "c", art. 140, art. 154, art. 155 
alin.(1) lit. "d", art. 197, art. 240 alin.(l), art. 243 alin.(1) lit. "a", "e", din Ordonanta de Urgenta Nr. 
57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-prevederile art. 7 alin. (13) din Legea Nr. 52/2003 din 21 ianuarie 2003, republicata privind 
transparenta decizionala in administratia publica ; 

' 



_,-.. 

in temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin.(l) ~i alin. (3) lit. "d", "f'' si art. 196 alin. 
(1) lit."a" din Ordonanta de Urgenta Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTAR.A.~TE: 
Art. 1. (1). Se aproba incheierea unui Acord de parteneriat intre comunele Rebri~oara, Rebra ~i Feldru 
din judetul Bistrita-Nasaud, in vederea depunerii ~i implementarii activitatilor aferente proiectului: 
"Infiintarea distributiei de gaze naturale in comunele Rebri~oara, Rebra ~i Feldru- judetul Bistrita
Nasaud"in cadrul Programului national de investitii "Anghel Saligny", conform anexei care face parte 
din prezenta hotarare; 

(2) In cadrul parteneriatului prevazut la art. 1 alin.(1) comuna Rebri~oara va avea calitatea de 
Lider parteneriat.; 

(3) In termen de un an de la semnarea acordului se va infiinta Asociatia de dezvoltare 
intercomunitara, prin domnul Clapau Viorel, primarul comunei Rebri~oara; 
Art. 2 Se imputemice~te domnul Clapau Viorel, primarul comunei Rebri~oara sa semneze Acordul de 
parteneriat intre comunele Rebri~oara, Rebra ~i Feldru in conditiile stabilite de paqi, anexa la prezenta 
hotarare. 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Rebri~oara, 
domnul Clapau Viorel. 
Art.4 Prezenta hotarare poate fl atacata conform procedurii si termenelor prevazute de legea 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.5. Prezenta hotiirare a fost adoptata cu _9 _ voturi "pentru ", _ 0 _ voturi "abtineri " si _ 0_voturi 
"impotriva " din totalul de _9 _ consilieri prezenti la ~edinta . 
Art.6 Prezenta hotararea se aduce la cuno~tinta publica in termen de 5 zile de la data comunicarii 

oficiale catre prefect, prin publicare pe site-ul primariei www.primariarebrisoara.ro , precum si prin 
afi~are la sediul primariei . 
Art.7.Prezenta Hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei, d-na Scurtu Otilia cu: 

primarul comunei domnul Clapau Viorel; 
Institutia Prefectului -judetul Bistrita Nasiiud; 

- Ministerul Dezvoltarii,Lucriirilor Publice ~i Administratiei . 

PRESEDINTE SEDINT .A , 

BURDET DORIN 

Nr. 20 /19.04.2022 

CONTRASEMNEAZ.A, 
SECRETAR GENERAL AL CQ+\fUNEI, 

SCURTU o:rfT '.TA 
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ANEXA la H.C.L. nr. 20 /19.04.2022 

1. ACORD DE 
PARTENERIAT 

Art. 1. Pl'irple 

1. Comuna Rebrisoara, cu sediul in localitatea Rebri$oara,nr.744,judeful Bistrifa-Niisiiud, codul fiscal: 4347380 
, avand calitatea de Lider parteneriat 

2. Comuna Feldru, cu sediul in localitatea Feldru, strada Vasile Na~cu,nr.186judqu/ Bistrifa-Niisiiud codul 
fiscal 4427048, avand calitatea de Partener 1 

3. Comuna Rebra, cu sediul in localitatea Rebra,strada Principalii, nr ljudeful Bistrifa-Niisilud, codul fiscal 
4980110, avand calitatea de Partener 2 

au convenit unnatoarele: 

2. Art. 2. Obiectul 
(I) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile ~i obligatiile partilor, contributia financiara proprie a 

fiecarei parti la bugetul proiectului, precum ~i responsabilitatile ce le revin in implementarea activitatilor aferente 
proiectului: ,,Infiintarea distribupei de gaze naturale in Comunele Rebrisoara, Rebra si Feldru - judetul 
Bistrita - Nl'isl'iud", care este depus in cadrul Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru 

(2) 
(3) 

3. 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

4. 
(1) 

categoria de investitii prevlizutl'i Ia art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 95/2021 
Cererea de finantare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantii a acestui acord. 
Partenerii se obliga ca in tennen de 1 an de la data semnlirii acordurilor sii infiinteze asociatia de dezvoltare 
intercomunitara. 

Art. 3. Principiile de buna practica ale parteneriatului 
Toti partenerii trebuie sii contribuie la realizarea proiectului ~i sii i§i asume rolul !or in cadrul proiectului, ~a cum 
acesta este definit in cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 
Partile trebuie sli se consulte in mod regulat §i sa se infonneze asupra tuturor aspectelor privind evolutia 
proiectului. 
Toti partenerii trebuie sli implementeze activitatile cu respectarea standardelor profesionale §i de eticii cele mai 
inalte. 
Partenerii sunt obligati sa respecte regulile privitoare la conflictul de interese ~i regimul incompatibilitatilor, iar, in 
cazul aparitiei unui asemenea conflict, sa dispuna luarea masurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerealui. 

Art. 4 Roluri ~i responsabilitati in implementarea proiectului 
Rolurile ~i responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos §i corespund prevederilor din Cererea de finantare 
- care este documentul principal in stabilirea principalelor activitiiti asumate de fiecare partener: 

5. Organizatia 

COMUNA REBRISOARA 
Lider de proiect 

Roluri ~i responsabilitati 

Al. Asigurarea managementului ~i publicitatii proiectului 
Al.I Planificarea, coordonarea §i administrarea proiectului 
Al .2 Realizarea achizitiilor din cadrul proiectului 
Al .3 Realizarea promovlirii ~i publicitatii proiectului 
Al.4 Monitorizarea, evaluarea ~i raportarea proiectului 
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COMUNAFELDRU 
Partener 1 

COMUNA REBRA 
Partener 2 

A2. Elaborarea studiilor fi proiectelor tehnice 
A2.1 Elaborarea studiilor ~i proiectelor tehnice 

A3. Realizarea investiµei de bazli pentru "lnfiintarea distributiei de 
gaze naturale in Comunele Rebrisoara, Rebra si Feldru -
judetul Bistrita - Nasaud" 
A3.1 Realizarea investiµei de baza pentru lnfiintarea distribufiei de gaze 
naturale in comuna Rebrisoara - judefu/ Bistrifa - Niisaud 

A4. Prestarea serviciilor de asistentli tebnicli, dirigenµe de ~antier, 
supervizare lucrari 
A4.1 Prestarea serviciilor de asistenta tehnicli 
A4.2 Prestarea serviciilor de dirigentie de santier 
A4.3 Prestarea serviciilor de asistenta in managementul executiei /supervizare 
lucrari 

Al. Asigurarea managementului fi publicitltii proiectului 
A 1.1 Planificarea, coordonarea ~i administrarea proiectului 
Al .2 Realizarea achizipilor din cadrul proiectului 
Al .3 Realizarea promovArii ~i publicitaµi proiectului 
Al.4 Monitorizarea, evaluarea ~i raportarea proiectului 

Al. Elaborarea studiilor fi proiectelor tehnice 
A2.1 Elaborarea studiilor ~i proiectelor tehnice 

A3. Realizarea investitiei de bazli pentru "lnfiintarea distributiei de gaze 
naturale in Comunele Rebrisoara, Rebra si Feldru - judeful Bistrita -
Nlislud" 
A3.2 Realizarea investitiei de baza pentru ,Jnfiintarea distribu/iei de gaze 
naturale in comuna Feldru - judetul Bistri/a - Niisaud' 

A4. Prestarea serviciilor de asistentl tebnicl, dirigentie de fantier, 
supervizare lucrari 
A4. l Prestarea serviciilor de asistenta tehnica 
A4.2 Prestarea serviciilor de dirigentie de santier 
A4.3 Prestarea serviciilor de asistenta in managementul executiei /supervizare 
lucrari 

Al. Asigurarea managementului fi publicitltii proiectului 
Al .1 Planificarea, coordonarea ~i administrarea proiectului 
A 1.2 Realizarea achizitiilor din cadrul proiectului 
Al.3 Realizarea promovarii ~i publicitatii proiectului 
A 1.4 Monitorizarea, evaluarea ~i raportarea proiectului 

A2. Elaborarea studiilor fi proiectelor tehnice 
A2.1 Elaborarea studiilor ~i proiectelor tehnice 

A3. Realizarea investiµei de bazl pentru Jnfiintarea distribuJiei de 
gaze naturale in Comunele Rebrisoara, Rebra si Feldru - judeJul 
Bistrita - Niisiiud" 
A3.3 Realizarea investitiei de baza pentru Jnfiintarea distribufiei de gaze 
naturale in comuna Rebra - judeJu/ Bistri/a - Nasaud 

A4. Prestarea serviciilor de asistentli tehnicl, dirigentie de fantier, 
supervizare lucrari 
A4. l Prestarea serviciilor de asistenta tehnica 
A4.2 Prestarea serviciilor de dirigentie de santier 



A4.3 Prestarea serviciilor de asistenta in managementul executiei /supervizare 
lucrari 

(2) Responsabilitati ~i angajamente financiare intre parteneri 
Partenerii vor asigura contributia la cheltuielile totale ale proiectului ~a cum este precizat in Cererea de finantare 
~i in prezentul acord. 

6. Q_~ganizatia 

COMUNA REBRISOARA 
Lider de proiect 

COMUNA FELDRU 
Partener I 

COMUNA REBRA 
Partener 2 

Contributia (unde este cazul) 

0 lei 

0 lei 
0% 

0 lei 
0% 

0% 

Responsabilit~ile privind derularea fluxurilor financiare sunt confonne cu prevederile Nonnelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgentA a Guvemului nr. 40/2015 privind gestionarea financiarli a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 

1 Codul fiscal sau codul TVA, dupa caz 

7. 
8. Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului incepe la data semnarii prezentului Acord ~i inceteazli la data la care Contractul de 
Finantare aferent proiectului i~i inceteazli valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finantare 
conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

9. Art. 6. DrepturiJe ~i obligatiiJe liderului de proiect 

Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de proiect are dreptul sa solicite celorlalti parteneri furnizarea oricaror inforrnatii ~i documente legate de 

proiect, in scopul elaborarii rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare. 

10. Obligatiile liderului de parteneriat 
(I) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finantare ~i Contractul de finantare. 
(2) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, ii va inforrna despre progresul in implementarea 

proiectului ~i le va furniza copii ale rapoartelor de progres ~i financiare. 
(3) Propunerile pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri etc.}, trebuie sa fie convenite cu 

partenerii inaintea solicitarii aprobarii de catre Autoritatea de Management pentru Programul national de 
investitii "Anghel Saligny", pentru categoria de investifii previizutl'i la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 95/2021. 

(4) Liderul de parteneriat se va asigura de des~urarea corecta a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie 
publica, de catre ceilalti parteneri, conform norrnelor in vigoare 

(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinantare/plata/rambursare catre autoritatea 



·,--, 

de management conform prevederilor contractului de finantare, conform procedurii. 
(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obtinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile 

angajate de clitre ceilalti parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 
(7) in cazul in care unul din partenerii I si 2 nu duce la indeplinire una sau mai multe din obligatiile care le revin ( e.g. 

implementarea unor activitati, asigurarea contributiei la cofinanpu-ea proiectului, respectarea normelor in vigoare 
privind procedura de atribuire a contractelor de achizitie publicli), liderul de parteneriat va prelua in totalitate 
responsabilitatea de a indeplini aceste obligatii sau va inlocui partenerul respectiv. 

(8) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate in cadrul proiectului aferente cheltuielilor 
proprii conform notificlirilor ~i titlurilor de creantli emise pe numele sau de catre Autoritatea de management. 

11. Art. 7 Drepturile ~i obligatiile Partenerilor 1, 2 

Drepturile Partenerilor 1, 2, 
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 1 si 2 sunt eligibile in acela~i fel ca ~i cheltuielile angajate de clitre liderul de 

proiect corespunzator rolurilor avute in proiect. 
(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de catre liderul de proiect, la fondurile obtinute din procesul de rambursare 

pentru cheltuielile angajate de catre ace~tia, care au fost certificate ca eligibile. 
(3) Partenerii au dreptul sa, fie consultati cu regularitate de catre liderul de proiect, sa fie informati despre progresul in 

implementarea proiectului ~i sli Ii se fumizeze, de clitre liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres ~i 
financiare. 

(4) Partenerii au dreptul sli fie consultati, de catre liderul de proiect, in privinta propunerilor pentru modificari 
importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri etc.), inaintea solicitarii aprobarii de catre Autoritatea de 
management 

12. Obligatiile Partenerilor 1, 2 
(1) Partenerii sunt obligati sli punli la dispozitia liderului de proiect documentatiile de atribuire elaborate in cadrul 

procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, spre verificare. 
(2) Partenerii sunt obligati sli transmita copii conforme cu originalul dupa documentatiile complete de atribuire 

elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, in scopul elaborarii cererilor de 
rambursare. 

(3) Partenerii sunt obligati sa furnizeze orice informatii de naturli tehnicli sau financiara legate de proiect, solicitate de 
catre Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice 
alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate 
din instrumente structurale. 

(4) 

(5) 

13. 
14. 

(1) 

15. 
(1) 

Partenerii sunt obligati sli furnizeze liderului de proiect orice informatii sau documente privind impletnentarea 
proiectului, in scopul elaborarii rapoartelor de progres. 

Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate in cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii 
conf!)rm notificarilor ~i titlurilor de creantli emise pe numele !or de catre Autoritatea de management. 

Art. 8 Achizitii publice 
Achizitiile in cadrul proiectului vor fi £acute de catre fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea 
conditiilor din contractul de finantare ~i a instrucpunilor emise de AM/OI ~i/sau alte organisme abilitate. 

Art. 9 Proprietatea 
Partile au obligatia sa mentina proprietatea proiectului ~i natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o 
perioada de eel putin 5 ani dupa finalizare / dare in exploatare ~i sa asigure exploatarea ~i intretinerea in aceasta 
perioada - in cazul unei operatiuni constand in investiµi in infrastructura sau productie. 
Partile au obligatia sa mentina proprietatea proiectului ~i natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o 
perioada de eel putin 3 ani dupa finalizare / dare in exploatare ~i sa asigure exploatarea ~i intretinerea in aceasta 
perioada - in situatii care vizeaz.A mentinerea investitiilor sau a locurilor de munca create de IMM-uri. 

(2) inainte de sfar~itul proiectului, partile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a 
echipamentelor, bunurilor etc. achizitionate prin proiect, precum ~i a titlurilor ~i drepturilor de proprietate 



(3) 

(4) 

16. 
(1) 

- 17. 
-~ (1) 

(2) 

18. 

intelectuala §i industriala privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi at~ate raportului 
final. 
Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizitionate din finantarea 
nerambursabila, la locul de desfa§urare a proiectului §i exclusiv in scopul pentru care au fostachizitionate. 
Partile au obligatia sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urrnare a obtinerii finantarii prin 
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectului, 
conform paragrafului (1). 

Art. 10 Confidentialitate 
Partile semnatare ale prezentului acord convin sli plistreze in strictli confidentialitate inforrnatiile primite in cadrul 
§i pe parcursul implementlirii proiectului §i sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a 
unor astfel de inforrnatii. Partile inteleg sa utilizeze infonnatiile confidentiale doar in scopul de a-~i indeplini 
obligatiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 11 Legea aplicabila 
Prezentului Acord i se va aplica §i va fl interpretat in confonnitate cu legea romanli. 
Pe durata prezentului Acord, plirtile vor avea dreptul sa convina in scris asupra modificlirii anumitor clauze, prin 
act aditional, oricand interesele !or cer acest lucru sau cand aceste circumstante au Joe §i nu au putut fi prevlizute in 
momentul in care s-a incheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 12 Dispozitii finale 
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legliturli cu el, pe care partile nu le pot soiutiona pe 

cale amiabila, vor fi solutionate de instanteie competente. 

intocmit in ~ exemplare, in limba romanli, cate unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finantare. 

Semnaturi 

Lider de 
parteneriat 

COMUNA 
REBRISOARA 

Partener 1 

COMUNA 
FELDRU 

Partener 2 

COMUNA 
REBRA 

Numele, prenumele # func/ia reprezentantului legal al 
organizaJiei 

CLAPAU VIOREL 
PR/MAR 

Numele, prenumele # funcJia reprezentantului legal al 
Organiza/iei 

TIOLAN GR/GORE 
PR/MAR 

Numele, prem1mele # funcfia reprezentantului legal al 
Organizafiei 

DANCI $TEFAN 
PR/MAR 

Semniitura Data# /ocul semniirii 

21.04.2022 
Rebrisoara 

Semniitura Data # locul semnarii 

21.04.2022 

Feldru 

Semniitura Data# locul semniirii 

21.04.2022 
Rebra 




