ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare §i Sf'a'nt, nr.69, cod. 700075, Iasi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

HOTARAREA nr.277
privind modificarea Anexei nr.1 la Hota- l-area Consiliului Judetean nr.273/11.11.2016
privind aprobarea proiectului "REGIUNEA NORD-EST — AXA RUTIERA
STRATEGICA 1: IASI-SUCEAVA" qi a cheltuielilor legate de proiect in vederea
finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de important* regional*,
Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea
nodurilor secundare tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1.

Consiliul Judetean
Avand in vedere:
• Expunerea de motive nr.33967/14.11.2016 a Pre§edintelui Consiliului Judetean
Ia§i referitoare la adoptarea proiectului de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la
Hotararea Consiliului Judetean nr.273/11.11.2016 privind aprobarea proiectului
"REGIUNEA NORD-EST — AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IA$I-SUCEAVA" §i a
cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 6 - ImbundtAtirea infrastructurii rutiere de
important* regionals, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea mobilitatii regionale prin
conectarea nodurilor secundare §i tertiare la infrastructura TEN-T (reteaua trans-europeand
de transport), inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1;
• Raportul de specialitate nr.33968/14.11.2016 emis de Serviciul de Proiecte si
Parteneriate - Directia Proiecte §i Dezvoltare Durabila din cadrul Consiliului Judetean I*;
• Hotararea Consiliului Judetean Ia§i nr. 273/11.11.2016 privind aprobarea
proiectului "REGIUNEA NORD-EST — AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IASISUCEAVA" §i a cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii acestuia in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 - Imbunatatirea
infrastructurii rutiere de important* regionald, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea
mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare §i tertiare la infrastructura TEN-T
(reteaua trans-europeana de transport), inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de
proiecte: POR 2016/6/6.1/1;
• Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr.208/2016 privind aprobarea
acordurilor de parteneriat Incheiate in cadrul proiectului "REGIUNEA NORD-EST — AXA
RUTIERA STRATEGICA 1: IA5I-SUCEAVA", care urmeaza sä fie promovat la finantare
nerambursabild de UAT Judetul Ia§i, in parteneriat cu UAT Judetul Suceava, in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 6 - Imbunatatirea
infrastructurii rutiere de important* regionals, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea
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mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare §i tertiare la infrastructura TEN-T
(reteaua trans-europeand de transport), inclusiv a nodurilor multimodale;
• Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr. 211/28.11.2013 prin care s-a aprobat
asocierea Judetului Suceava - Consiliul Judetean Suceava cu Judetul Iasi - Consiliul
Judetean I* in vederea realizarii proiectului strategic pentru dezvoltarea infrastructurii
rutiere care asigura conectivitatea cu reteaua TEN - T §i includerea acestuia in Planul de
Dezvoltare Regionals Nord - Est 2014 - 2020;
• Contractul de asociere nr. 16070/13623/20.06.2014 intre Judetul Iasi - Consiliul
Judetean Ia§i §i Judetul Suceava - Consiliul Judetean Suceava incheiat in vederea realizarii
proiectului strategic pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere care asigura conectivitatea cu
reteaua TEN - T i includerea acestuia in Planul de Dezvoltare Regionals Nord - Est 20142020;
• Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.308/29.10.2015 privind aprobarea
realizarii proiectului "Regiunea Nord - Est - Axa Rutiera Strategics 1: Ia§i - Suceava", in
Judetul Suceava - Consiliul
parteneriat, intre Judetul Ia§i - Consiliul Judetean
Judetean Suceava;
• Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr.189/30.10.2015 privind aprobarea
realizarii proiectului "Regiunea Nord Est — Axa rutiera strategicA 1: Ia§i-Suceava", in
parteneriat, intre Judetul Suceava — Consiliul Judetean Suceava i Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Ia§i;
• Ghidul solicitantului - Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul
POR 2014-2020, cu modificarile i completarile ulterioare, emis de Autoritatea de
Management pentru POR 2014-2020;
• Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul
apelului nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa Prioritard 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de
importanta regionals, Prioritatea de Investitii 6.1, Stimularea mobilitAtii regionale prin
conectarea nodurilor secundare Si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale;
• Prevederile art.35 din Legea nr. 273/2006 (*actualizatA*) privind finantele
publice locale referitoare la colaborare, cooperare asociere, infratire, aderare intre unitAtile
administrative teritoriale;
• Prevederile art.14 raportat la dispozitiile art.91 (6) lit.c) din Legea nr. 215/2001
privind administratia publics locals, republicata, cu modificarile completkile ulterioare;
• Votul in unanimitate exprimat in edinta extraordinary de plen din data de 15
noiembrie 2016 §i consemnat in procesul - verbal al acesteia;
In temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) §i al art. 97 alin. (1) §i al art. 98 din Legea
completarile
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificArile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.l. Anexa nr.l la HotArarea Consiliului Judetean Ia§i nr. 273/11.11.2016 privind
aprobarea proiectului "REGIUNEA NORD-EST — AXA RUTIERA STRATEGICA 1:
IA5I-SUCEAVA" §i a cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii acestuia in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarA 6 - Imbunatatirea
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infrastructurii rutiere de importanta regionals, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea
mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare tertiare la infrastructura TEN-T
(reteaua trans-europeana de transport), inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de
proiecte: POR 2016/6/6.1/1se modifica Si se inlocuie§te cu Anexa la prezenta hotarare.
Art.2. Se imputernice§te domnul Dr. Ing. Maricel POPA, Prqedintele Consiliului
Judetean Iasi, sä semneze, in numele UAT Judetul Ia§i prin Consiliul Judetean Iasi,
Acordul de parteneriat prevazut la art.1 — Anexa, care intra in vigoare la data semnarii de
catre parti §i va avea valabilitate pand la data inchiderii oficiale a POR 2014-2020 sau pe
toata perioada de durabilitate, oricare dintre acestea care intervine ultima.
Art.3 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean nr, 273/11.11.2016
raman valabile.
Art.4 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Consiliul Judetean
Iasi prin Pre§edinte Si Directia de Proiecte Si Dezvoltare Durabila.
Art. 5. (1) Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni Si Presa va inainta copie dupa prezenta hotarare catre: Institutia
Prefectului Judetului Ia§i, Directia Juridica, Directia Proiecte §i Dezvoltare Durabila §i
Directia Economic&
(2) Aducerea la cuno§tinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi
asigurata de Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni §i Presa.
Data astazi: 15 noiembrie 2016

CONT SEMNEAZA
SECRETAR L JUDETULUI
Lacram ora VERNICA
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ANEXA 1

ACORD DE PARTENERIAT
nr.
pentru realizarea proiectului
"REGIUNEA NORD — EST - AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IASI- SUCEAVA"

Art. 1. Partile
1. U.A.T JUDETUL IASI, prin Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in municipiul Ia§i, judetul
bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, cod postal 700075, codul fiscal 4540712, avand calitatea de Lider
de proiect (Partener 1), reprezentat prin Maricel POPA, Presedinte,
Cont pentru cerere de plata, - cod IBAN: R049TREZ406504102X023509,
R074TREZ40621400216XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie
Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, judetul Iasi;
Cont pentru cerere de rambursare, cod IBAN: R077TREZ40621A426900XXXX,
R020TREZ40621A480101XXXX, R064TREZ40621A480102XXXX deschise la Trezoreria
Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, judetul Iasi;
Cont pentru pre-finantare: cod IBAN:R011TREZ40621A480103XXXX, deschis la Trezoreria
Municipiului Iasi, adresa: Strada Anastasie Panu, nr. 26, Municipiul Iasi, judetul Iasi.
§i
2. U.A.T JUDETUL SUCEAVA, prin Consiliul Judetean SUCEAVA, cu sediul in municipiul
Suceava, judetul Suceava, Str. Stefan cel Mare, nr. 36, cod pqtal 720026, codul fiscal 4244512,
avand calitatea de Partener 2, reprezentat prin Gheorghe FLUTUR, Presedinte,
Cont pentru cerere de plata, - cod IBAN: R070TREZ59121400216XXXXX, deschis la
Trezoreria Municipiului Suceava, adresa: Str. Vasile Bumbac nr.1, cod postal 720003, Municipiul
Suceava, judetul Suceava
Cont pentru cerere de rambursare, cod IBAN: R073TREZ59121A426900XXXX (Buget de
stat) R016TREZ59121A480101XXXX (Uniunea Europeans), deschise la Trezoreria Municipiului
Suceava, adresa: Str. Vasile Bumbac nr.1, cod postal 720003, Municipiul Suceava, judetul Suceava
Cont pentru pre-finantare: cod IBAN: ROO7TREZ59121A480103XXXX, deschis la
Trezoreria Municipiului Suceava, adresa: Str. Vasile Bumbac-nr.1,-cod-postal -7200013, Municipiul
JuDF.-in
Suceava, judetul Suceava
CONS11,1l11.. JUDETEAN 1A$!
au convenit urmatoarele:

,\ncxla nea
Nr
nu; C2* Luna..11 Amu

.1`r

Art. 2. Obiectul
partilor, contributia fiecarei
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile
(1)
pani la cofinantarea cheltuielilor totale precum si responsabilitatile ce le revin in implementarea
activitatilor aferente proiectului: "REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERA STRATEGICA 1:
IA51- SUCEAVA", care este depus in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionals i locald, Prioritatea de
investitie 6.1 - Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare §i tertiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte POR/2016/6/6.1/1, precum
pe durata de valabilitate a contractului de finantare.
(2)

Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finantare.
1

Art. 3. Roluri si responsabilitati in implementarea proiectului
Rolurile si responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos si corespund prevederilor din
Cererea de finantare:

(1)

ORGANIZATIA
LIDER DE
PROTECT/
PARTENER 1
JUDETUL 1A$1
(MII LEI CU
TVA)

NR.
CRT.

ACTIVITATI Il i

1

Activitatea de pregatire a proiectului
finantare,
de
Cerere
(pregatire
documentatie tehnico-economics si alte
documente solicitate prin Ghidul General,
precum si prin Ghidul specific)

1.1

1.2

1.3

1.4

2

1,288.23

586.66
v

Achizitia si prestarea serviciilor de proiectare,
necesare pentru realizarea documentatiilor
tehnico — economice constand in expertiza
drum, expertiza poduri, studiu de trafic, studiu
topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic
- aferente UAT Suceava
Achizitia si prestarea serviciilor de proiectare,
necesare pentru realizarea documentatiilor
tehnico — economice constand in studiu de
fezabilitate, studii de teren, expertize tehnice
pentru drum si poduri, cat si documentatii
pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor aferente obiectivului de
investitii "REGIUNEA NORD - EST — AXA
RUTIERA STRATEGICA 1: IA$1 - /
SUCEAVA"
Pregatire Cerere de finantare, documentatie
alte documente
tehnico-economice si
solicitate prin Ghidul General, precum si prin v
Ghidul specific)
Aprobarea indicatorilor tehnico — economici
ai investitiei "REGIUNEA NORD - EST —
AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IASI - v
SUCEAVA"
Proces de evaluare, selectie si contractare

PARTENER 2
JUDETUL
SUCEAVA
(MII LEI CU
TVA)

V

897.12

0.00
../

391.11

586.66

.7

0.00

0.00

..(

0.00

0.00

/

0.00

0.00

Achizitia serviciilor, bunurilor si lucrarilor
care fac obiectul proiectului "REGIUNEA
31,727.99
NORD - EST — AXA RUTIERA ,,(
STRATEGICA 1: IA51 - SUCEAVA"

2,158.54

V

JUDETUL 1AS
CONSILIUL, JUDETEAN1 1A51
Anex3 Iltg,trea
Nr.

.A,n...11.207).!_b

2

unD i

hull..

•.

3.1

3.2

Activitatea de pregatire a documentatiilor de
achizitie, achizitia propriu-zisa, incheierea
contractului cu operatorul economic, prestarea
serviciului, receptia acestuia - Proiect tehnic,
precum si asistenta tehnica a proiectantului pe
perioada de executie a lucrarilor si perioada
de garantie de buna executie pana la
incheierea procesului verbal de finalizare a
lucrarilor
Activitatea de pregatire a documentatiilor de
achizitie, achizitia propriu-zisa, precum §i
operatorii
cu
contractelor
incheierea
economici, din care:

v

v

3.2.1

Activitatea de pregatire a documentatiei de
achizitie a serviciilor de dirigintie de santier
aferente UAT Suceava, achizitia propriu-zisa,
precum §i incheierea contractului

v

3.2.2

Activitatea de pregatire a documentatiei de
achizitie a serviciilor de dirigintie de santier
aferente UAT la0, achizitia propriu-zisa,
precum i incheierea contractului

v

3,2,3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

4

Activitatea de pregatire a documentatiei de
achizitie a lucrarilor aferente UAT Suceava,
achizitia propriu-zisa, precum *i incheierea ,/
contractului
Activitatea de pregatire a documentatiei de
achizitie a lucrarilor aferente UAT Iasi,
achizitia propriu-zisa, precum *i incheierea v
contractului
Activitatea de pregatire a documentatiei de
achizitie a serviciilor de consultanta pentru
managementul de executie a investitiei,
achizitia propriu-zisa, precum i incheierea v
contractului
Activitatea de pregatire a documentatiei de
achizitie a serviciilor de audit, achizitia
incheierea ,/
§i
precum
propriu-zisa,
contractului
Activitatea de pregAtire a documentatiei de
achizitie a serviciilor de informare Si
publicitate, achizitia propriu-zisa, precum Si v
incheierea contractului
V
Implementare proiect, din care:

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica §i
dirigentie de §antier aferenta obiectivului de
investitie "REGIUNEA NORD - EST — AXA
4.1
RUTIERA STRATEGICA 1: IASI SUCEAVA"
Prestarea serviciilor de dirigentie de §antier 4.1.1
Lot 1 aferent UAT Iasi
Prestarea serviciilor de dirigentie de §antier 4.1.2
Lot 2 aferent UAT Iasi

1,987.54

1,693.43

V

3456
.

v

v

v

34.20

6.91

34.20

6.91
V

6.91

V

6.91

V
V

176,271.79

34.20

34.20

147,683.65

693.08
v

v

v

34.20

6.91

826.13

v

171.00

389.24
-

JI., JEll...t.lA$1
21SNISIL111. JUCETEAN IA:SI
N;

3
Anul t2.0.1

.. Ziva.

1,1"*"

4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.2

Prestarea serviciilor de dirigentie de *antier Lot 3 aferent UAT Iasi
Prestarea serviciilor de dirigentie de §antierLot 1 aferent UAT Suceava
Prestarea serviciilor de dirigentie de §antier Lot 2 aferent UAT Suceava
Executia lucrarilor obiectivului de
investitie "REGIUNEA NORD - EST AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IASI SUCEAVA"

v

224.13

i
,7

V

171635.85
,

si

422.76

V

270.32

✓
V

143,856.59

4.2.1

Executia lucrarilor - Lot 1 aferent UAT Iasi

V

80,831.56

0.00

4.2.2

Executia lucrarilor - Lot 2 aferent UAT Iasi

V

44,481.03

0.00

4.2.3

Executia lucrarilor - Lot 3 aferent UAT Iasi

V

46,323.26

0.00

4.4

Executia lucrarilor - Lot 1 aferent UAT
V
Suceava
Executia lucrarilor - Lot 2 aferent UAT
V
Suceava
Consultanta in managementul executiei
investitiei "REGIUNEA NORD - EST AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IA51 - ,/
SUCEAVA"
V
Comision, cote,taxe, costul creditului

4.5

Activitatea de raportare in cadrul proiectului

4.6

Audit

4.2.4
4.2.5

4.3

Activitatea de informare *i publicitate in
cadrul proiectului
Activitatea de solicitare cerere de plata i/sau
4.8
rambursare a cheltuielilor proiectului
Activitatea de intocmire i depunere a cererii
4.9
de rambursare finale
Perioada estimata de procesare a cererii de
4,10 rambursare finale i data estimata pentru
efectuarea platii aferente acesteia
Perioada de garantie obiectivului de
investitie "REGIUNEA NORD - EST 5
AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IA51 SUCEAVA"
4.7

0.00

V

86,896.18

0.00

V

56,960.42

689.64

826.13
2,780.85

V

2,272.72

V

0.00

V

0.00

V

21.67

V

18.33

181.16

V

153.28

V

0.00

V

0.00

v
v

0.00

,7

0.00

0.00

0.00

0.00

V

0.00

V

5.1

Perioada de garantie - Lot 1 aferent UAT Iasi

V

0.00

0.00

5.2

Perioada de garantie - Lot 2 aferent UAT Iasi

V

0.00

0.00

5.3

Perioada de garantie - Lot 3 aferent UAT Iasi

V

0.00

0.00

5.4

Perioada de garantie - Lot 1 aferent UAT
Suceava

4

,,,_

0 00

00-- ---- V ---

•
Jt DE";LL 1A$i
'
t.iis:)(1,it Lit DETEAN 1A.Si

Aricx3V1127
Nr
AC11.1020.1 c). Tina

it ....

Ilia

-

5.5

Perioada de garantie - Lot 2 aferent UAT
Suceava

../

0.00
178,586.44

TOTAL

0.00
151,130.42

[1] Activitatile Si subactiviatile pe care fiecare partener trebuie sd le implementeze, in stransa corelare
cu informatiile fumizate in formularul cererii de finantare §i valoarea estimath a fiecarei activitati,
defalcatd pentru fiecare partener/lider de parteneriat.
(2) Contributia la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului.
Partenerii vor asigura contributia la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului ga cum este
precizat in Cererea de finantare in prezentul acord.

Organizatia

Contributia (unde este cazul)

U.A.T. JUDETUL IASI, prin
Consiliul Judetean Ia0

Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile: 3.338.879 in
lei 54,22 %;
Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile: 11.642.470
in lei si 53,33 %;
Valoarea contributiei la valoarea totald a proiectului
14.981.349 in lei si 4,54 %;
Cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementdrii
proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERA
STRATEGICA 1 : IASI - SUCEAVA";
Sume reprezentand cheltuieli de mentenanta, intretinere ale
proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERA
STRATEGICA 1 : IASI - SUCEAVA", in vederea finantarii acestuia
in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritard 6 - Imbundatirea infrastructurii rutiere de importanta
regionald, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea mobilitatii
regionale prin conectarea nodurilor secundare §i tertiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, pe intreaga
perioadd de durabilitate a acestuia.

Lider de proiect
(Partener 1)

U.A.T. JUDETUL
SUCEAVA, prin Consiliul
Judetean Suceava
(Partener 2)

Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile: 2.818.821 in
lei §i 45,78 %;
cheltuieli neeligibile:
Valoarea contributiei la total
10.189.391 in lei si 46,67 % ;
Valoarea contributiei la valoarea totald a proiectului:
13.008.212 in lei si 3,95 %;
Cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata implementdrii
proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERA
STRATEGICA 1 : IASI - SUCEAVA";
Sume reprezentand cheltuieli de mentenantd, intretinere ale
proiectului "REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERA
STRATEGICA 1 : IASI - SUCEAVA", in vederea finantdrii acestuia
in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 6 - Imbundtatirea infrastructurii rutiere de importanta
regionald, Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea mobilitatii
tertiare la
regionale prin conectarea nodurilor secundare
e-Witita a
e;
-ps
it
infrastructura TEN-T, inclusiv- a nodurilor
perioadd de durabilitate a acesplia CONSILIUL JUDETEAN 1A$1
1etuexA la Wtri
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(3) Plati
a) Decontkile intre liderul de parteneriat — U.A.T. JUDETUL IASI, prin Consiliul Judetean Ia0
(Partenerul 1) si U.A.T. JUDETUL SUCEAVA, prin Consiliul Judetean Suceava (Partenerul
2) se vor efectua conform prevederilor legale in vigoare privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a prezentului acord.
b) PIAtile vor fi conforme cu prevederile din contractul de finantare si instructiunile/recomandarile
Autoritatii de management.
c) Pentru decontarea cheltuielilor rambursabile, U.A.T. JUDETUL SUCEAVA, prin Consiliul
Judetean Suceava (Partenerul 2) va depune la liderul de parteneriat U.A.T. JUDETUL 1A$1,
prin Consiliul Judetean la0 (Partenerul 1) o cerere de rambursare/plata pentru cheltuielile
efectuate conform acordului de parteneriat si toate documentele justificative in copii conform cu
originalul, inclusiv dosarul achizitiilor publice derulate de acesta.
d) Liderul de parteneriat U.A.T. JUDETUL 1A$1, prin Consiliul Judetean 1E110 (Partenerul 1)
depune cererea de rambursare/plata, iar autoritatea de management vireazA, dupa efectuarea
verifickilor, valoarea cheltuielilor rambursabile in conturile liderului de parteneriat U.A.T.
JUDETUL 1A$1, prin Consiliul Judetean Ia0 (Partenerul 1) / U.A.T. JUDETUL SUCEAVA,
prin Consiliul Judetean Suceava (Partenerul 2) care le-a efectuat §i in concordant& cu valoarea
corespunzatoare activitatii/activita(ilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3(2)
din acordul de parteneriat.
e) Liderul de parteneriat U.A.T. JUDETUL 1A$1, prin Consiliul Judetean Ia0 (Partenerul 1 ) si
U.A.T. JUDETUL SUCEAVA, prin Consiliul Judetean Suceava (Partenerul 2) 4i cuprind in
bugetul propriu sumele necesare creditelor de angajament Si a creditelor bugetare in limita sumei
necesare finantArii valorii corespunzatoare activitatii/activitatilor proprii din proiect, asumate
conform prevederilor acordului de parteneriat, anexa la cererea de finantare.
0 In cazul in care valoarea totala a proiectului creste fata de valoarea din contractul de finantare
(cheltuieli neeligibile), diferenta astfel rezultata va fi suportata de liderul de parteneriat/partenerul
2, in functie de activitatile/partenerul care a generat cheltuiala neeligibila.
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsa intre data semnkii prezentului Acord si data
inchiderii oficiale a POR 2014-2020 sau perioada de durabilitate (5 ani dupa efectuarea platii finale
catre beneficiar), oricare dintre acestea care intervine ultima.
Art. 5. Drepturile §i obligatiile liderului de proiect — U.A.T. JUDETUL 1A51, prin Consiliul
Judetean Ia0 (Partenerul 1)
(1) Drepturile liderului de proiect U.A.T. JUDETUL 1A$1, prin Consiliul Judetean Ia0
(Partener 1)
Liderul de proiect/parteneriat (Partener 1) are dreptul sa solicite Partenerului 2 furnizarea orickor
informatii si documente legate de proiect, in scopul elaborArii rapoartelor de progres, a cererilor de
rambursare/plata, sau a verificarii respectkii normelor in vigoare privind atribuirea contractelor de
achizitie.
(2) Obligatiile liderului de proiect U.A.T. JUDETUL 1A51, prin Consiliul Judetean Iasi
I.‘ T)Eill.,L IASI
(Partener 1)
t. JUDETEAN 1ASi
a) Va semna Cererea de finantare si Contractul de finantare.
•
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b) Va consulta partenerii cu regularitate, ii va informa despre progresul in implementarea proiectului
si le va furniza copii ale rapoartelor de progres si financiare.
c) 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 /
Organismul intermediar POR.
d) Se va asigura de desfasurarea corecta a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie
publica, de catre ceilalti parteneri, conform normelor in vigoare.
e) Va inainta OI cererile de rambursare/platA, impreuna cu documentele justificative, rapoartele de
progres etc., conform prevederilor contractuale si procedurale.
0 In cazul unui prejudiciu, liderul de proiect/parteneriat raspunde solidar cu partenerul din vina
camia a fost cauzat prejudiciul.
g) Pentru neregulile identificate in cadrul proiectului, notificarile si titlurile de creanta se emit pe
numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli
conform legislatiei in vigoare.
h) 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.
i) Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de partenerul 2, dar angajate de liderul de
proiect/parteneriat urmare a unor proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica
desfasurate de acesta in numele ambilor parteneri, liderul de parteneriat are obligatia transmiterii
catre partenerul 2, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea documentelor justificative, a unei
solicitari insotite de documente justificative in copii conform cu originalul (facturi, procese
verbale de receptie s.a.), care atestA indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre
contractant.
j) Liderul de proiect/parteneriat U.A.T. JUDETUL IASI, prin Consiliul Judetean Iasi va transfera
fondurile rambursate de care AM, cu privire la cheltuielile angajate de acesta in numele
partenerului 2 si care au fost plAtite de catre partenerul 2 prin transfer bancar in contul partenerului
lider, in baza solicitarii si a documentelor justificative in copii conform cu originalul primite de la
lider.
Art. 6. Drepturile si obligatiile U.A.T. JUDETULUI SUCEAVA, prin Consiliul Judetean
Suceava (Partenerul 2)
(Partenerul
(1) Drepturile U.A.T. JUDETULUI SUCEAVA, prin Consiliul Judetean Suceava
2)
a) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile in acelasi fel ca si cheltuielile angajate de cave
liderul de parteneriat corespunzAtor activitatii/activitatilor proprii din proiect. Partenerul 2 are
dreptul, prin transfer de care AM, la fondurile obtinute din procesul de rambursare/plata pentru
cheltuielile angajate de catre acesta, care au fost certificate ca eligibile.
b) Are dreptul sä fie consultat cu regularitate de catre liderul de proiect/parteneriat, sä fie informat
despre progresul in implementarea proiectului si sa i se furnizeze, de ate liderul de parteneriat
copii ale rapoartelor de progres si financiare.
c) are dreptul sä fie consultat, de catre liderul de parteneriat, in privinta propunerilor pentru
modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri etc.), inaintea solicitArii aprobarii de
catre AM / OI POR.
(2) Obligatiile U.A.T. JUDETULUI SUCEAVA, prin Consiliul Judetean Suceava (Partenerul 2)
a) Este obligat sä puna la dispozitia liderului de parteneriat docutnentatiile de atribuire elaborate,
copii conforme cu originalul, in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica,
spre verificare.
b) Este obligat sA transmits copii conforme cu originalul dlupd documentapiltcomp!, e atrib ire
elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contracteloti de achizitic publica, in scOPk elabor ii
cererilor de rambursare/plata.
_
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c) Este obligat sa transmits copii conforme cu originalul dupa documentele justificative, in scopul
elaborarii cererilor de rambursare/plata.
d) Va inainta liderului de parteneriat cererile de rambursare/plata, impreunA cu documentele
justificative, dosarele achizitiilor, rapoartele de progres etc., conform activitatii/activitatilor
proprii din proiect.
e) Pentru decontarea cheltuielilor aferente U.A.T. JUDETULUI SUCEAVA, prin Consiliul Judetean
Suceava (Partenerul 2), angajate de liderul de parteneriat JUDETUL IASI, prin Consiliul
Judetean Iasi, ca urmare a unor proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica
desfa§urate de acesta in numele ambilor parteneri, U.A.T. JUDETUL SUCEAVA, prin Consiliul
Judetean Suceava (Partenerul 2) este obligat sa. vireze in contul partenerului lider sumele
solicitate i justificate de acesta, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare, in vederea
efectuarii
f) Este obligat sa furnizeze orice informa;ii de natura tehnica sau financiarA legate de proiect,
solicitate de ate Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de
Plata/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.
Este obligat sa furnizeze liderului de parteneriat orice informatii sau documente privind
implementarea proiectului, in scopul elaborarii rapoartelor de progres.
h) Este obligat sa deschida conturi bancare dedicate proiectului, in conformitate cu prevederile
legale in materie in vigoare.
i) Este obligat sa tins o evident& contabild distinctA a Proiectului, utilizAnd conturi analitice dedicate
pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in conformitate
cu dispozi(iile legale.
Este obligat sä puns la dispozitia auditorului financiar independent si autorizat in conditiile legii
toate
documentele si/sau informatiile solicitate i sä asigure toate conditiile pentru verificarea
j)
cheltuielilor de catre acesta.
Este obligat sä pastreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind
activitatile §i cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in
conformitate cu regulamentele comunitare §i nationale. Toate documentele vor fi pAstrate cel
putin 5 (cinci) ani dup.& expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finantare.
k) In cazul unui prejudiciu, partenerul din vina caruia a fost cauzat prejudiciul raspunde solidar cu
liderul de proiect.
1) Pentru neregulile identificate in cadrul proiectului, notificarile §i titlurile de creantA se emit pe
numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli,
conform legislatiei in vigoare.
m) Partenerii pe numele carora a fost emis titlul de creanta au obligatia restituirii sumelor cuprinse in
acestea §i asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
n) In cazul rezilierii/revocarii contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat §i partenerii
raspund in solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
o) 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 Proprietatea
(1) MOle au obligatia sa mentina proprietatea imobilului modernizat/ extins §i natura activitatii
in le/
pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel
lA5i
dare in exploatare sa asigure exploatarea intretinerea in acek.41Pgict4 aDETEAN
rfirea
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(2) inainte de sfarsitul proiectului, pArtile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achizitionate prin proiect. Copii ale titlurilor
de transfer vor fi atasate raportului final.
(3) Fragile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizitionate din
finantarea nerambursabilA, la locul de desfasurare a proiectului si exclusiv in scopul pentru care
au fost achizitionate.
sä nu vanda sau sa
foloseasca conform scopului destinat
(4) PArtile au obligatia
instraineze, sub orice forma obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finantate prin
POR 2014-2020, pe o perioada de 5 ani de la efectuarea platii finale catre beneficiar. De
asemenea, partile au obligatia respectarii prevederilor contractului de finantare cu privire
la ipotecarea bunurilor in scopul realizarii proiectului.
asuma faptul ca, la momentul receptiei lucrarilor implementate prin acest
(5) Partite
proiect, finantat prin POR 2014-2020, intregul traseu va fi functional, in stare buna, in
integralitatea sa.

Art.8 Dispozitii finale
(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabila numai atunci cand este convenita de toate
par*.
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legAtura cu el, pe care partile nu le pot
vor fi solutionate de instantele competente.
solutiona pe cale
(3) Partile sunt de acord prezentul acord este guvernat de legea romana.
intocmit incheiat in limba romand, intr-un numar de 3 exemplare originale cu aceeasi valoare
juridica, cate unul pentru fiecare parte si un exemplar pentru cererea de finantare.

Semnaturi:
Lider de proiect

Partener 1

Numele, prenumele funcila
reprezentantului legal al
organizafieifinstitutiei

U.A.T. JUDETUL IASI,
prin Consiliul Judetean

Maricel POPA, Presedinte

Partener 2

Numele, prenumele functia
reprezentantului legal al
organizatieifinstitutiei

U.A.T. JUDETUL
SUCEAVA, prin Consiliul
Judetean Suceava

Semneitura

Data locul semneirii

Semneitura

Data locul semnarii

Gheorghe FLUTUR, Presedinte

JUDETUL IASI
CONSIULII. JUDETEAN IASI
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U.A.T. JUDETUL SUCEAVA

U.A.T. JUDETUL IASI
Consiliul Judetean Iasi

Consiliul Judetean Suceava

Presedinte

Presedinte

Ma ricel POPA

Gheorghe FLUTUR

Secretarul Judetului Iasi,

Secretar al Judetului Suceava,
Petru TANASA

Lacramioara VERNICA

Vizat control financiar-preventiv,
Robu Carpan — Nutu

Vizat control financiar-preventiv,
$ef Serviciu Juridic Contencios - Administrativ,
Maria PORAICO

Serviciul Monitorizare Bugete Proiecte,
Sef Serviciu,
Rodica FLOR1$TEAN

Directia Economia,
Director Executiv,
Elena A RVINTE

Serviciul Buget - Contabilitate,
p. $ef Serviciu,
Licamioara SUHAN

Directia Economia,
Director executiv adjunct,
Alina BUHU$1

Serviciul Proiecte din Fonduri Externe,
$ef Serviciu,
Robert GRECEANU

Directia Juridia,
Director Executiv,
Gabriela ALUNGULESEI

Serviciul Avizare Legalitate gi Secretariat,
Sef Serviciu,
Gheorghe Alexandru MOLDOVAN

Directia Proiecte si Dezvoltare DurabilA,
Director Executiv,
lonela Laura PASTRAVANU

Consilier Juridic,

.il'DETUL 1A$1
CaNYLi1:1, JUDETEAN 1A$1

Simona DRAGOMIR
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