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PROIECT DE HOTARARE
pentru aprobarea Programului Judetean de Dezvoltare Economico-SocialA lasi
pentru perioada 2021-2024, a Ghidului Solicitantului si a draftului de contract de finantare in vederea
realizšrli obiectivelor de investitii eligibile

Consiliul Judetean lasi,
Avand in vedere:
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Referatul de aprobare nr
privind aprobarea Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi pentru
perioada 2021-2024, a Ghidului Solicitantului si a draftului de contract de finantare in
,,) , n
vederea realizarii obiectivelor investitii
/
emis de cštre Serviciul
Raportul de specialitate nr -02.1 c1
Programe si Strategii - Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila, din cadrul Consiliului
Judetean lasi;
Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean lasi nr.154/07.04.2021 privind constituirea
Grupului de lucru pentru intocmirea Ghidului de finantare nerambursabila in cadrul
Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš;
Anuntul nr.14242/26.04.2021 emis de Consiliul Judetean lasi privind organizarea
dezbaterii publice asupra proiectului de hotardre privind aprobarea Programului Judelean
de Dezvoltare Economico-Sociala lasi pentru perioada 2021-2024 a Ghidului
Solicitantului si a draftului de contract de finantare;
Adresa nr.18824/05.05.2021 emisš de UAT Comuna Miroslava si inregistratš la Consiliul
Judetean lasi sub nr.15116/06.05.2021 de solicitare de clarificari privind Ghidul
Solicitantului aferent Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi pentru
perioada 2021-2024;
Prevederile art. 16(1) si art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art.7(1), (2) si (4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionalš in
administratia publica — Republicatš;
Prevederile art.5(1) lit.f) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public;
Prevederile art.8 si art.89(8) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completšrile ulterioare;
Prevederile art. 173 alin. (1) lit.b) si lit.e), alin.(3) lit. d), alin.(7) lit.c) din O.U.G nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completšrile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 196(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completšrile ulterioare;
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HOTARA$TE:
Art.1. Se aprobš Programul Judelean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi pentru perioada

2021-2024, prevšzut in Anexa 1 care face parte integrantš din prezenta hotardre.
Art.2. Se aprobš Ghidul Solicitantului aferent Programului Judetean de Dezvoltare
Economico-Socialš lasi pentru perioada 2021-2024, prevazut in Anexa 2 care face parte
integrantš din prezenta hotardre.
Art.3. Se aprobš draftul de contract de finantare in vederea realizarii obiectivelor de investitii
eligibile prin Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi pentru perioada
2022-2024, prevšzut in Anexa 3 care face parte integrantš din prezenta hotardre.

Art.4. Perioada de aplicabilitate a Programului Judelean de Dezvoltare Economico- Socialš
lasi si prevederile Ghidului Solicitantului pot fi modificate prin hotaršre a Consiliului Judetean
lasi.
Art. 5. Punerea in aplicare/ducerea la indeplinire a prezentei hotšrdri va fi asiguratš de cštre
toate structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi.
Art.6. Prezenta hotšršre se va comunica cštre toate structurile de specialitate din cadrul
Consiliului Judetean lasi.
Art.7. Aducerea la cunostiintš publicš a prevederilor prezentei Hotšrari va fi asiguratš de
cštre compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean cu atributii in acest
sens.
Datš astšzi,
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Avizat pentru legalitate,

SEC ETARUL GENERAL AL JUDETULUI
L amioara VERNICA-DASCALESCU

IRECTIA JURIDICA
Dir.executiv Gabriela AL NGULESEI

Sustine proiectul de hotšrare:

Directia Proiecte ši Dezvoltare Durabilš
Director Exec. Marieta AFILIPOAIE

Intocmit,
Serviciul JuridiC Contencios Administrativ
cons.jr. Simona DRAGOMIR
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotšrare pentru aprobarea Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš laai
pentru perioada 2021-2024, a Ghldului Solicitantului si a draftului de contract de finantare

Avand vedere:
1. Prevederile art. 16(1) si art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modifickile si completarile ulterioare;
Art. 16: Principiul autonomiei locale financiare
(1) Unita'file administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe
care autoritafile administrafiei publice locale le pot utiliza exercitarea atribuffilor
lor, pe baza in limitele prevazute de lege.
Art. 35: Colaborare, cooperare, asociere, infrštire, aderare
(1)Autoritšfile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru
realizarea unor lucrAri fi servicll publice locale. Colaborarea ori asocierea
se realizeazA pe bazA de contracte de asociere, in care se prevad sursele
de finanfare reprezentand contribufia fiecarei autoritali a administrafiei publice
locale implicate. Contractele de asociere se incheie de catre ordonatorii principali
de credite, condifiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat in
colaborare sau asociere.
2. Prevederile art.89(8) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modifickile
si completarile ulterioare:
Art. 89: Formele de asociere a unitštilor administrativ-teritoriale
(...)

(8) Unitafile administrativ-teritoriale pot incheia intre ele acorduri

pot participa,
inclusiv prin alocare de fonduri, la inifierea
la realizarea unor programe de
dezvoltare zonala sau regionala, in baza hotararilor adoptate de autoritšfile
deliberative de la nivelul acestora, condiffile legii.

3. Prevederile art. 173 alin. (1) lit.b)
lit.e), alin.(3) lit. d), alin.(7) lit.c) din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificšrile completarile ulterioare;
Art. 173: Atributille consiliului judetean
(/) Consiliul judefean indeplineVe urmatoarele categorii principale de atribufii:
6•.)
b)atribulii privind dezvoltarea economico-socialš a judefului;

e)atribufii privind cooperarea interinstitufionalš pe plan intem extem;
(3)

exercitarea atribulifior prev5zute la alin. (1) lit. b), consiliul judefean:

d) adoptš strategii, prognoze gi programe de dezvoltare economico-sociald gi
de mediu a judefului sau din proprie inifiativš, pe baza propunerilor primite de la
consiliile locale; dispune, aprobš gi urm5regte, in cooperare cu autoritš file
administrafiei publice locale comunale, or5genegti gi municipale interesate,
mšsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar pentru realizarea
acestora;
(7)in exercitarea atribuffilor prevšzute la alin. (1) lit. e), consiliul judelean:
condifiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit5fi
c) hot5r5gte,
administrativ-teritoriale din far5 ori din str5in5tate, precum gi aderarea la
asociafii nalionale intemationale ale autorit5ffior administrafiei publice locale,
vederea promov5 unor interese comune.
4. Prevederile art. 8 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificšrile completarile ulterioare;
Art. 8: Principiul transparentei
(1)tn procesul de elaborare a actelor normative, autorithfile *i institufiile publice au
obligafia de a informa *i de a supune consultdrii *i dezbaterii publice proiectele de
acte normative gi de a permite accesul cetš fenilor la procesul de luare a deciziilor
administrative, precum gi la datele gi informaffile de interes public, in limitele legii.
5. Prevederile art. 7, alin. 1, 2 si 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionalš
in administrarea publicš, republicatš;
Art. 7
(1) in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea
administrafiei publice are obligafia
publice un anunf referitor la aceastd
acpune
site-ul propriu, sš4 afigeze la sediul propriu, intr-un spafiu accesibil
publicului, gi s54 transmit5 c5tre mass-media centralš sau localš, dup5 caz.
Autoritatea administrafiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor
persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaffi.
(2) Anunful referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunogtinfa
publicului,
condifiile alin. (1), cu cel pufin 30 de zile lucrfitoare Inainte de
supunerea spre avizare de cdtre autoritd file publice. Anunful va cuprinde: data
o notš de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare
privind necesitatea adoptšrii actului normativ propus, un studiu de impact glisau de
fezabilitate, dupš caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum gi
termenul-limit5, locul gi modalitatea in care cei interesafi pot trimite in scris
propuneri, sugestii, opinfi cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ.
(3) La publicarea anunfului, autoritatea administrafiei publice va stabili o perioadd de
cel pufin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prev5zute la
alin. (2), pentru a primi Tn scris propuneri, sugestii sau opinfi cu privire la proiectul
de act normativ supus dezbaterii publice.
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6. Prevederile art. 5 alin. 1, lit. f) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public;
Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau institu•ie publicš are obligafia sš comunice din oficiu
unnštoarele informafii de interes public:
(...)
f)programele strategiile proprii;
7. Prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi nr.154/07.04.2021, privind
infiintarea si nominalizarea componentei Grupului de lucru pentru intocmirea Ghidului
de finantare nerambursabilš, denumit in continuare Ghidul Solicitantului, aferent
Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi pentru perioada 20212024;
Motivat de existenta discrepantelor economice, sociale si culturale, la nivel judetean,
dintre zonele rurale si zonele urbane, de necesitatea dezvoltarii echilibrate a tuturor
localitatilor de pe raza judetului lasi din punct de vedere economic, social, cultural si
administrativ, necesitatea imbunštštirii continue a calitštii vietii locuitorilor din judetul lasi
precum si de faptul ca resursele financiare sunt insuficiente la nivelul unitatilor administrativ
teritoriale pentru implementarea investitiilor in vederea cresterii accesibilitštii cetatenilor la
serviciile si utilitatile publice, UAT Judetul la,i prin Consiliul Judetean lagi a identificat
posibilitatea crešdi legale a instrumentului prin care se pot aloca resursele financiare
necesare implementšdi proiectelor care vizeazi investitii noi in domeniul utilitatilor —
distributiei de gaze, sport, tšrguri si piete din fiecare comunitate localš de pe raza
judetului la,i.
Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Sociala lasi, denumit in continuare
Programul, se va desfasura in perioada 2021-2024, cu caracter anual sau multianual,
coordonat si implementat de UAT Judetul lasi prin Consiliul Judetean lasi in asociere cu
unitštile administrativ-teritoriale de pe raza judetului lasi.
Sursele de finantare necesare acestui Program sunt asigurate din bugetele anuale
ale UAT Judetul lasi prin Consiliului Judetean lasi si din bugetele anuale ale UAT-urilor
care vor avea calitatea de partener/asociat, de pe raza judetului lasi, aprobate prin hotšrari.
UAT Judetul lasi prin Consiliul Judetean lasi sustine, ca si finantare nerambursabila,
maximum 90% din valoarea totalš a proiectului, solicitantul urmand sa contribuie la randul
sau, ca si cofinantare, cu minimum 10°/0 din suma necesarš implementšrii acestuia, in
acest sens urmand a se incheia un contract de asociere in vederea finantarii in comun a
realizarii obiectivelor de investitii eligibile acestui Program.
Obiectivele specifice prin care Programul isi propune sa-si atingš scopul mai sus
mentionat sunt urmatoarele:

•

•
•
•

Cresterea continuš a capacitštii de management si planificare a UAT-urilor in vederea
dezvoltarii durabile a fiecarei localitšti Si a diminuarii disparitštilor dintre mediul rural si
cel urban;
Dezvoltarea echilibratš a localitštilor prin cresterea accesibilitštii cetštenilor la serviciile
publice;
imbunštatirea serviciilor sportive;
imbunštatirea calitštii infrastructurii aflate in domeniul unitatilor administrativ-teritoriale
3

•
•

din judetul lasi;
Cresterea nivelului de socializare si a stšrii de sšnštate a tuturor copiilor
judetul lasi;
imbunštšfirea economiei la nivelul localitšfilor situate pe raza judetului lasi.

tinerilor din

Valoarea maximš eligibilš a finantšrilor proiectelor si obiectivelor de investifii intr-un an
bugetar va fi in funcfie de hotšršrea Consiliului Judetean lasi, de aprobare a bugetului
anual sau de rectificare a acestuia, aprobatš inainte de semnarea contractelor de
finantare care se includ sumele destinate finantšrilor acestui Program.
Domeniile specifice de activitate /axele de finantare/componente eligibile aferente

Programului sunt:
a) Construirea / modernizarea / reabilitarea pietelor / tšrgurilor;
b) Construirea / modernizarea / reabilitarea terenurilor de sport pentru copii
tineret;
c) Extinderea / infiintarea sistemelor de distributie a gazelor natural (proiect aflat
in stadiul de executie lucrAri)
Tipurile de obiective de investitii, categoriile de lucršri si cheltuielile care se
finanteazš in cadrul fiecšrui domeniu specific/componenta eligibilš prezentat/š la alin.(1)
sunt precizate prin Ghidul Solicitantului.
in conformitate cu prevederile legale invocate, Programul Judetean de Dezvoltare
Economico-Socialš lasi pentru perioada 2021-2024 si Ghidul Solicitantului aferent acestui
program sunt supuse consultšrii si dezbaterii publice in termene legale, cu cel putin 30 de
zile lucrštoare inainte de supunerea spre avizare de cštre autoritštile publice din
care o perioadš de 10 zile calendaristice pentru a primi in scris propuneri, sugestii
sau opinii cu privire la continutul acestora.
Data transmiterii Ghidului solicitantului cštre UAT-urile de pe raza judetului
lasi spre consultare a fost 26.04.2021.
Data lansšrii apelului de proiecte pentru anul 2022 va fi stabilitš ulterior aprobšrii
prin hotšršre a Consiliului Judetean lasi a Programului Judetean de Dezvoltare EconomicoSocialš lasi pentru perioada 2021-2024, precum a Ghidului Solicitantului.
Data incheierii apelului de proiecte va fi in momentul care valoarea cumulatš a
cererilor de finantare acoperš un procent de 150`)/0 din valoarea totalš eligibilš alocatš per
an si per domeniu specific de activitate/componentš eligibilš.

AvAnd in vedere cele prezentate, propun spre analizš si aprobare plenului Consiliului
Judetean urmštoarele:
Programul Judetean de Dezvoltare Eco
2024, atasat in Anexa 1;
Ghidul Solicitantului aferent "Progra
Socialš lasi pentru perioada 2021-2024'

co-Socialš lasi pentru perioada 2021udetean de Dezvoltare Economicoat in Anexa 2.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotardre pentru aprobarea Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Sociald
ladi pentru perioada 2021-2024, a Ghidului Solicitantului 91 a draftului de contract de finantare

Existenta discrepantelor economice, sociale si culturale, la nivel judetean, dintre
zonele rurale §i zonele urbane, au generat decizia Consiliului Judelean lasi de a lansa
Programul Judelean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi pentru perioada 2021-2024, in
vederea sustinerii dezvoltšrii economico-sociale a localitatilor de pe raza judetului lasi.
Motivat de necesitatea dezvoltarii echilibrate a tuturor localitatilor de pe raza
judetului lasi din punct de vedere economic, social, cultural si administrativ, necesitatea
imbunštštirii continue a calitštii vietii locuitorilor din judeful lasi precum de faptul cš
resursele financiare sunt insuficiente la nivelul unitatilor administrativ teritoriale pentru
implementarea investitillor vederea cresterii accesibilitštii cetatenilor la serviciile si
utilitatile publice, UAT Judetul lasi prin Consiliul Judetean lasi creeaza instrumentul prin
care alocš resursele financiare necesare implementšrii proiectelor care vizeazš investitii
noi in domeniul utilitštilor — distributiei de gaze, sport, targuri si piete din fiecare comunitate
localš de pe raza judetului lasi.
Programul Judelean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi, denumit in continuare
Programul, se va desfš§ura in perioada 2021-2024, cu caracter anual sau multianual,
coordonat implementat de UAT Judetul lasi prin Consiliul Judetean lasi asociere cu
unitštile administrativ-teritoriale de pe raza judetului lasi.
Sursele de finantare necesare acestui Program sunt asigurate din bugetele anuale
ale UAT Judetul lasi prin Consiliului Judetean lasi din bugetele anuale ale UAT-urilor de
pe raza judetului lasi care vor avea calitatea de asociat, aprobate prin hotšrari.
UAT Judetul lasi prin Consiliul Judetean lasi sustine finantarea nerambursabilš de
maximum 90% din valoarea totala a proiectului, solicitantul urmand sš contribuie la randul
sšu cu minimum 10% din suma necesarš implementšrii acestuia, in acest sens urmand a
se incheia un contract de finantare in vederea finantšrii in comun a realizšdi obiectivelor
de investitii eligibile acestui Program.
Obiectivele specifice prin care Programul isi propune sš-si atingš scopul mai sus

Obiectivele specifice prin care Programul isi propune sš-si atinga scopul mai sus
mentionat sunt urmštoarele:
• Cresterea continuš a capacitštii de management si planificare a UAT-urilor in vederea
dezvoltšrii durabile a fiecarei localitšti si a diminuarii disparitatilor dintre mediul rural si

•
•
•
•
•

cel urban;
Dezvoltarea echilibratš a localitštilor prin cresterea accesibilitštii cetštenilor la serviciile
si utilitštile publice;
hbunatštirea serviciilor sportive;
Tmbunštatirea calitštii infrastructurii aflate in domeniul unitštilor administrativ-teritoriale
din judetul lasi;
Cre§terea nivelului de socializare si a starii de sanatate a tuturor copiilor si tinerilor din
judetul lasi;
knbunštštirea economiei la nivelul localitštilor situate pe raza judetului lasi.

Valoarea maximš eligibilš a finantarilor proiectelor si obiectivelor de investitii intr-un
an bugetar va fi in functie de hotšrarea Consiliului Judetean lasi, de aprobare a bugetului
anual sau de rectificare a acestuia, aprobatš inainte de semnarea contractelor de
finantare, in care se includ sumele destinate finantarilor acestui Program.
Domeniile specifice de activitate /axele de finantare/componente eligibile
aferente Programului sunt:
a) Construirea / modernizarea / reabilitarea pietelor / tirgurilor;
b) Construirea / modernizarea / reabilitarea terenurilor de sport pentru copii
ei tineret;
c) Extinderea / inflintarea sistemelor de distributie a gazelor naturale
(proiecte aflat in stadiul de executie lucršri)

Tipurile de obiective de investitii, categoriile de lucrari si cheltuielile care se
finanteaza in cadrul fiecšrui domeniu specific/componentš eligibila prezentat/š la alin.(1)
sunt precizate prin Ghidul Solicitantului.
Prin Dispozitia nr.154/07.04.2021, Presedintele Consiliului Judetean lasi a dispus
infiintarea si nominalizarea componentei Grupului de lucru pentru intocmirea Ghidului de
finantare nerambursabilš, denumit in continuare Ghidul Solicitantului, aferent Programului.
Data transmiterii Ghidului solicitantului cštre UAT-urile de pe raza judetului
laei spre consultare a fost 26.04.2021.
Data lansšrii apelului de proiecte pentru anul 2022 va fi stabilita ulterior aprobarii
prin hotarare a Consiliului Judetean lasi a Programului Judetean de Dezvoltare
Economico-Sociala lasi pentru perioada 2021-2024, precum si a Ghidului Solicitantului.
Data incheierii apelului de proiecte va fi in momentul in care valoarea cumulatš
a cererilor de finantare acoperš un procent de 150% din valoarea totala eligibilš alocata
per an si per domeniu specific de activitate/componentš eligibilš.
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Avdnd in vedere cele mentionate, propunem aprobarea, de cštre Plenul Consiliului
Judetean lasi, a urmštoarelor materiale:
-

Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi pentru perioada 20212024, atasat in Anexa 1;
Ghidul Solicitantului aferent "Programului Judetean de Dezvoltare EconomicoSocialš lasi pentru perioada 2021-2024", atasat in Anexa 2.

Fatš de cele prezentate vš rugšm sš analizati si sd dispuneti.

Director Executiv,
Marieta AFILIPOAIE

rteneriate,
$ef Se iciu Proiecte si
Marl s TANASE

intocmit,
Parmena AB ULLAH-CHEIKH
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PROGRAMUL JUDETEAN DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA IA51
PENTRU PERIOADA 2021-2024
Preambul
Existenta discrepantelor economice, sociale si culturale, la nivel judetean, dintre zonele rurale
zonele urbane au generat decizia Consiliului Judetean lasi de a lansa Programul Judetean
de Dezvoltare Economico-Socialš lasi pentru perioada 2021-2024, in vederea sustinerii
dezvoltšrii economico-sociale a unitštilor administrativ teritoriale de pe raza judetului lasi.
Motivat, pe de o parte, de necesitatea dezvoltarii echilibrate a tuturor unitšfilor administrativ
teritoriale de pe raza judetului lasi precum a imbunštštiril continue a calitštii vietii
locuitorilor,pe de altš parte, de faptul cš resursele financiare sunt insuficiente la nivelul
unitatilor administrativ teritoriale pentru implementarea investitiilor in vederea cresterii
accesibilitštii cetatenilor la serviciile si utilitatile publice, UAT Judetul lasi prin Consiliul
Judetean lasi creeazš instrumentul prin care alocš resursele financiare necesare
implementšrii proiectelor care vizeazš investitii domeniul utilitšfilor — distributiei de gaze,
sport, tšrguri si piete din fiecare comunitate localš de pe raza judetului lasi.
Programul Judelean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi se va desfšsura perioada 20212024, cu caracter anual/multianual, coordonat si implementat de UAT Judetul lasi prin
Consiliul Judetean lasi in asociere cu unitšfile administrativ-teritoriale de pe raza judetului
lasi.
Sursele de finantare necesare acestui Program sunt asigurate din bugetele anuale ale UAT
Judetul lasi prin Consiliului Judetean lasi si din bugetele anuale ale UAT-urilor de pe raza
judetului lasi, aprobate prin hotaršri.
UAT Judetul lasi prin Consiliul Judetean lasi sustine maximum 90% din valoarea totalš
eligibilš a proiectului, solicitantul urmAnd sš contribuie la ršndul sšu cu minimum 10% din din
valoarea totalš eligibilš a proiectului.
Valoarea maximš eligibilš a finantšrilor proiectelor si obiectivelor de investitii intr-un an
bugetar va fi in functie de hotšršrea Consiliului Judetean lasi, de aprobare a bugetului anual
sau de rectificare a acestuia, aprobatš inainte de semnarea contractelor de finantare, in
care se includ sumele destinate finantšrilor acestui Program.
Data transmiterii Ghidului solicitantului cštre UAT-urile de pe raza judetului la,i
spre consultare a fost 26.04.2021.
Data lansšrii apelului de proiecte pentru anul 2022 va fi stabilitš ulterior aprobšrii
prin hotšrare a Consiliului Judetean lasi a Programului Judetean de Dezvoltare EconomicoSocialš lasi pentru perioada 2021-2024, precum si a Ghidului Solicitantului.
care valoarea cumulatš a
Data incheierii apelului de proiecte va fi in momentul
cererilor de finantare acoperš un procent de 150% din valoarea totalš eligibilš alocatš per an
si per domeniu specific de activitate/componentš eligibilš.
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Temei legal:
1. Prevederile art. 16(1) si art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificšrile completarile ulterioare;
Art. 16: Principiul autonomiei locale financiare
(/)Unitafile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care
autoritafile administrafiei publice locale le pot utiliza in exercitarea atribufillor lor, pe
baza gi in limitele prevšzute de lege.
Art. 35: Colaborare, cooperare, asociere, Thfrštire, aderare
(1) Autorita file deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea
unor lucrari gi servicii publice locale. Colaborarea oti asocierea se realizeaza pe
baza de contracte de asociere, in care se preva'd gi sursele de finanfare
reprezentand contribufia fiecarei autoritšli a administrafiei publice locale implicate.
Contractele de asociere se incheie de cštre ordonatorii principall de credite,
condiffile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat in colaborare sau
asociere.
2. Prevederile art.89(8) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificšrile
completarile ulterioare :
Art. 89: Formele de asociere a unitštilor administrativ-teritoriale
(...)
(8) Unita file administrativ-teritoriale pot incheia intre ele acorduri gi pot participa,
inclusiv prin alocare de fonduri, la inifierea gi la realizarea unor programe de dezvoltare
zonalš sau regionala, in baza hotšrarilor adoptate de autoritafile deliberative de la
nivelul acestora, in condifiile legii.
lit.e), alin.(3) lit. d), alin.(7) lit.c) din O.U.G nr. 57/2019
3. Prevederile art. 173 alin. (1) lit.b)
privind Codul Administrativ, cu modificšrile si completarile ulterioare;
Art. 173: Atributille consiliului judetean
(/) Consiliul judefean indeplinegte urmštoarele categorii principale de atribufii:
b)atribufii ptivind dezvoltarea economico-sociale a judefului;

e)atribulii privind cooperarea interinstitufionala pe plan intem gi extem;
(3)in exercitarea atribuffflor prevšzute la alin. (1) lit. b), consiliul judefean:
d) adoptš strategii, prognoze gi programe de dezvoltare economico-sociala de
pe baza propunerilor primite de la
mediu a judefului sau din proprie
cooperare cu autoritafile
consiliile locale; dispune, aproba gi unnaregte,
administrafiei publice locale comunale, oragenegti gi municipale interesate,
masurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

6.)
(7) ln exercitarea atribufillor prevazute la alin. (1) lit. e), consiliul judefean:

c) hotš regte, in condiffile legii, cooperarea sau asocierea cu alte
administrativ-teritoriale din lara ori din strainštate, precum gi aderarea la asociafii
nalionale gi intemationale ale autoritafilor administrafiei publice locale, in vederea
promove rii unor interese comune.
Art. 1. in Program, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Programul Judetean de Dezvoltare economico-Socialš lasi, denumit Programul, se
prin
va desfasura in perioada 2021-2024, coordonat implementat de UAT Judetul
avand ca
Consiliul Judetean lasi in asociere cu UAT-urile de pe raza judetului
obiectiv general implementarea proiectelor care vizeazš investitii noi in domeniul utilitštilor
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— targuri si piete, sport, distributie gaze naturale, asa cum sunt acestea definite la art.4
alin.(1) din prezentul Program;
b) Finantator — Unitatea Administrativ Teritorialš Judetul lasi prin Consiliul Judetean lasi;
c) Beneficiar — o unitate administrativ teritorialš / douš sau mai multe unitati administrativ
teritoriale de pe raza judetului lasi care se pot asocia intr-un parteneriat, si care, in urma
selectiei si evalušrii proiectului eligibil depus conform acestui Program, beneficiaza de o
finantare nerambursabila;
d) Cheltuieli eligibile - cheltuielile care contin inclusiv TVA, efectuate in scopul realizarii
obiectivelor finantate si care pot fi platite in baza contractului de finantare:
e) Cheltuieili neeligibile - acele cheltuieli care nu pot fi platite in baza contractului de
finantare;
f) Contract de finantare - contract incheiat in conditiile legii intre UAT Judetul lasi, prin
Consiliul Judetean lasi si o unitate administrativ-teritorialš de pe raza judetului lasi prin
Consiliul Local/ douš sau mai multe unitati administrativ teritoriale de pe raza judetului lasi
care se pot asocia intr-un parteneriat, in vederea finantarii in comun a realizarii unui
proiect/ obiectiv de investitii eligibil in cadrul Programului;
g) Corectie financiarš - sume pe care beneficiarii trebuie sa le restituie la Consiliul Judetean
lasi din motive justificate;
h) Proiect — denumit generic si obiectiv de investifil ca lucrari, dotari, echipamente propuse a
se achiziona in vederea finantarii prin Program;
i) Finantare nerambursabilš - alocare financiarš directš din fondurile publice ale UAT
Judetul lasi prin Consiliul Judetean lasi pentru UAT-urile de pe raza judetului lasi, in
vederea desfasuradi unor activitati stabilite prin contractul de finantare necesare la
realizarea obiectivelor propuse prin Program;
j) Fonduri publice, sume alocate din bugetul judetean si bugetul local;
k) Ghidul Solicitantului - documentatie cuprinzand normele de aplicare, criteriile de
eligibilitate si formalitštile care trebuie intocmite pentru promovarea si implementarea
obiectivelor solicitate prin cererile de finantare.
I) Perioada de derulare a programului: 2021-2024, cu posibilitate de prelungire prin
hotarare a Consiliului Judetean lasi;
m) Perioada de implementare: perioada de la semnarea contractului de finantare panš la
data depunerii Raportului final;
n) Termen - intervalul de timp in care Partile trebuie sa-si Indeplineasca obligatiile, astfel
cum este stabilit prin Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei
ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; dacš ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de
sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, termenul se Incheie la expirarea ultimei ore
a urmatoarei zile lucratoare;
o) Zi - zi calendaristicš, luna - luna calendaristicš (12 luni/an), anul - 365 de zile, in afara
cazului in care se prevede expres cš sunt zile lucratoare;
p) in prezentul Contract cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural, si invers, iar cuvintele la forma de gen masculine vor include
forma de gen feminin, si invers, acolo unde acest lucru este permis de context.
Art. 2. Principiile care stau la baza Programului sunt urmštoarele:
(1)
(2)

(3)
(4)

Dezvoltarea echilibratš a localitštilor din judetul lasi prin cresterea accesibilitštii
cetštenilor la serviciile si utilitatile publice;
Eficacitatea utilizarii fondurilor publice — folosirea sistemului concurential si a
criteriilor prevazute in Ghidul de finantare care sš faca posibilš evaluarea propunerilor
si a specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finantare
nerambursabilš;
Transparenta decizionalš - punerea la dispozitia celor interesati a informatiilor
referitoare la Program, la Ghidul de finantare si a anexelor acestuia;
Libera concurents — asigurarea condiffilor pentru ca orice UAT de pe raza judetului
lasi sš aibš dreptul de a deveni, in conditiile Ghidului de finantare, Beneficiar;
3

Tratamentul egal - aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a
criteriilor de atribuire a contractului de finantare nerambursabilš;
Excluderea cumulului — acelasi domeniu specific de activitate eligibil care urmareste
realizarea unui interes general/local nu poate beneficia de atribuirea mai multor
contracte de finantare nerambursabilš de la aceeasi autoritate finantatoare;
Neretroactivitatea — excluderea posibilitatii alocarii fondurilor nerambursabile unui
domeniu specific de activitate eligibil a carui executare a fost finalizatš la data incheierii
contractului de finantare;
Finantarea nerambursabilš - din partea Finantatorului — UAT Judetul lasi prin
Consiliul Judetean lasi, este in cuantum de maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile
ale unui proiect;
Cofinantarea — contributia din partea Beneficiarului - UAT-urile de pe raza judetului
lasi este in cuantum de minim 10% din valoarea totalš a cheltuielilor eligibile;
Art.3. Obiectivele specifice ale Programului sunt urmštoarele:
• Cresterea continua a capacitštii de management si planificare a UAT-urilor in vederea
dezvoltarii durabile a fiecarei localitšti si a diminuarii disparitštilor dintre mediul rural si cel
urban;
• Dezvoltarea echilibratš a localitštilor prin cresterea accesibilitštii cetštenilor la serviciile si
utilitatile publice;
• Tmbunatatirea serviciilor sportive;
• Tmbunštatirea calitštii infrastructurii aflate in domeniul unitštilor administrativ-teritoriale din
judetul lasi;
• Cresterea nivelului de socializare si a starii de sanštate a tuturor copiilor si tinerilor din
judetul lasi;
• imbunštatirea economiei la nivelul localitštilor situate pe raza judetului lasi.
Art.4.
(1) Domeniile specifice de activitate /axele de finantare/componente eligibile care fac parte
din Program sunt:
a) Construirea / modernizarea / reabilitarea pietelor / tfirgurilor;
b) Construirea / modernizarea / reabilitarea terenurilor de sport pentru copii ei
tineret;
c) Extinderea / intlintarea sistemelor de distributie a gazelor naturale (proiect
aflat in stadiul de executie
(2) Tipurile de obiective de investitii, categoriile de lucrari si cheltuielile care se finanteaza in
cadrul fiecarui domeniu specific/fiecare componenta prezentat/š la alin.(1) sunt precizate
prin Ghidul Solicitantului.
Art.5. Regulile de acordare a finanterfi sunt urmštoarele:
(1) Finantarea Programului se asigura din bugetele locale in limita fondurilor aprobate anual
cu aceasta destinatie;
(2) Sumele alocate si aprobate prin bugetele anuale se pot rectifica in functie de nivelul
solicitarilor si posibilitatile financiare ale Finantatorului si ale Beneficiarului;
(3) Valoarea maximš eligibilš a finantarii nerambursabile, din partea Finantatorului, a
proiectelor si domeniilor specifice de activitate/componente eligibile aferente acestora,
este in cuantum de 10.000.000 lei/per apel de proiect, defalcatš dup'š cum urmeaza:
a) Construirea / modernizarea / reabilitarea pietelor / tfirgurilor:
—valoarea maximš eligibilš: 2.500.000 lei per apel de proiect;
- valoarea maximš eligibilš per proiect: 500.000 lei/contract de finantare
b) Construirea / modernizarea / reabilitarea terenurilor de sport pentru copii si
tineret:
—valoarea maximš eligibilš: 2.500.000 lei per apel de proiect;
- valoarea maximš eligibilš per proiect:350.000 lei/contract de finantare
c) Extinderea / infiintarea sistemelor de distributie a gazelor naturale:
— valoarea maximš eligibilš: 5.000.000 lei per apel de proiect;
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- valoarea maximš eligibilš per proiect:1.000.000 lei/contract de finantare si
doar pentru cota-parte a beneficiarului suportatš de la bugetul local.
(4) Pentru domeniile specifice de activitate/componente eligibile prevšzute la art.4(1),
finantarea nerambursabilš se poate acorda o singurš datš pentru un beneficiar/un
parteneriat, in conditille in care obiectivele de investitii aferente nu au beneficiat de o
finantare nerambursabilš in ultimii 5 ani;
(5) Finantarea nerambursabild alocatš de Finantator cštre Beneficiar este de maximum 90%
din valoarea totalš a cheltuielilor eligibile, atdt in situatia In care domeniul specific de
activitate/componenta eligibilš/obiectivul de investitii se deruleazš pe un an bugetar, cdt si
pe mai multi ani bugetari;
(6) Contributia proprie/cofinantarea Beneficiarului este de minimum 10% din valoarea totalš
a cheltuielilor eligibile, atAt in situatia In care obiectivul de investitii se deruleazd pe un an
bugetar cat si pe mai multi ani bugetari:
(7) Sumele reprezentdrid cheltuieli conexe, inclusiv cheltuieli de mentenanta, intretinere,
pazš, etc, efectuate peste plafoanele maxime de cheltuieli specificate in Ghidul solicitantului
sunt suportate de Beneficiar din bugetul propriu pentru o perioadš de 5 ani de la efectuarea
pldtii finale.
(8) Sumele reprezentdnd cheltuieli legate de sustenabilitatea/durabilitatea obiectivului de
investitii sunt in sarcina Beneficiarului.
(9) Sumele cu care se finanteazš Programul de cštre Pšrti contin TVA.
Art.6. Cheltuielile eligibile sunt urmitoarele:
(1) cheltuieli pentru realizarea documentatiilor tehnico-economice;
(2) cheltuieli pentru consultantš si cheltuieli pentru asistentš tehnicš;
(3) studii de teren;
(4) cheltuieli pentru constructii si instalatii;
(5) cheltuieli cu dotdrile (utilaje, echipamente, mijloace fixe cu si fšrš montaj);
(6) cheltuieli pentru asigurarea utilitštilor necesare obiectivului de investitii;
(7) cheltuieli de publicitate;
(8) cheltuieli diverse si neprevšzute: - o cotš care nu depšsešte 5% din cheltuielile directe
eligibile incluse in bugetul Proiectului si care vor fi folosite in conformitate cu legislatia
in domeniul achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale apšrute in
timpul executiei si care este calculatš procentual din valoarea cheltuielilor prevšzute la
cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, conform prevederilor din
Anexa 6 capitolul 1, sectiunea 5, din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
continutul-cadru al documentatillor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.
Art.7. Cheltuielile neeligibile sunt urmštoarele:
(1) salarii/ onorarii;
(2) active necorporale (activele amortizabile asociate investitiei initiale care nu au o
concretizare fizicš sau financiarš precum brevete, licente, know-how sau alte drepturi de
proprietate intelectualš);
(3) cheltuieli operationale, de functionare, de testare si Intretinere a obiectivelor finantate prin
proiect;
(4) cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului in vederea realizarii obiectivului de
investitii;
(5) studii de specialitate, expertize tehnice, audit energetic;
(6) cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii, comisioane, cote, taxe;
(7) cheltuieli administrative;
(8) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate si dobdnzi
aferente creditelor;
(9) contributia in naturš;
(10) amortizarea;
(11) cheltuielile cu leasingul prevšzute la art. 9 din H.G. nr. 399/2015;
(12) cheltuielile privind achizitia de dotšri/echipamente/utilaje second-hand;
5

(15) amenzi, penalitšti, dobanzi, cheltuieli de judecatš si cheltuieli de arbitraj;
(16) cheltuielile efectuate peste plafoanele maxime de cheltuieli specificate in ghidul
solicitantului.
Art.8.
(1) Lansarea apelului de proiecte se va face in fiecare an bugetar din perioada de derulare a
Programului, dupš ce bugetul care confine alocarea bugetarš a Progrannului este aprobat
prin hotšrare a Consiliului Judetean lasi, inainte de semnarea contractului de finantare;
(2) Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru anii 2022, 2023 si 2024 este de 30
zile calendaristice de la data lansšrii apelului de proiecte;
(3) Apelul de proiecte aferent fiecšrui an din perioada 2022-2024 se incheie in momentul in
care valoarea cumulatš a cererilor de finantare acoperš un procent de 150% din valoarea
per domeniu specific de activitate/componentš eligibilš,
totalš eligibilš alocatš per an
dar nu mai tarziu de 30 zile calendaristice de la data lansirii apelului de proiecte;
(4) Contractul de finantare are o duratš de maxim 18 luni, existand posibilitatea incheierii, in
situatii exceptionale si neprevšzute dovedite cu inscrisuri, de acte aditionale panš la
contractuale, in interiorul termenului de derulare al Programului;
finalizarea
(5) Etapele procedurilor necesare a se derula in vederea obtinerii finantšrii sunt prevazute in
Ghidul Solicitantului care face parte integrantš din Program;
(6) Documentatia tehnico-econonnicš aferentš donneniilor specifice de activitate eligibile
pentru
prevazute la art.4(1) lit.a) si b), respectiv pentru construirea pietelorrtargurilor
pusa
la
dispozitia
potentialilor
construirea terenurilor de sport pentru copii si tineret va fi
beneficiari, cu titlu gratuit, de cštre Finantator.
(7) Beneficiarul are obligatia de a obtine/de a depune la prima cerere de platš, ca document
suport, autorizatia de construire.
Art.9.
Dupš aprobarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare, Beneficiarul are
responsabilitatea legala de a contracta furnizarea de dotari sau
obligatia
in domeniul achiziliilor
echipamente/serviciile/lucrarile necesare cu respectarea
publice.
Art.10.
Beneficiarul are obligatia sa mentinš proprietatea obiectivului de patrimoniu §i natura
domeniului specific de activitate eligibil pentru care s-a acordat finantare si sa nu gajeze sau
ipotecheze bunurile achizitionate din finantarea nerambursabilš pe o perioada de cel putin 5
ani de la efectuarea pištii finale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, specifice
fiecarui domeniu specific de activitate/componentš
Art.11.
in vederea decontarii cheltuielilor aferente dotarilor/echipamentelor, serviciilor/lucrarilor
necesare implementarii proiectelor, Beneficiarul transmite solicitari la Consiliul Judetean lasi
in conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului.
Art.12.
sumele necesare pentru desfšsurarea
Consiliul Judetean lasi vireaza Beneficiarului
activitatilor cuprinse in Program in limita resurselor financiare anuale aprobate prin bugetul de
venituri si cheltuieli al autoritštii publice judetene.
Art.13.
Tri vederea gestionšrii responsabile a fondurilor publice, Finantatorul urmareste programarea,

coordonarea si monitorizarea fondurilor alocate catre Beneficiari ca urmare a acordšrii
finantarii nerambursabile in scopul realizarii proiectelor de investitii eligibile din Program.
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Art.14.
Reprezentantii Finantatorului impreunš cu reprezentanti cu atributii de control din aparatul
propriu al Inspectoratului de Stat in Constructii-ISC sau alte organisme abilitate, pot efectua
verificari prin sondaj pentru lucrarile realizate la obiectivele de investitii derulate prin Program
sau verificari specifice la dotarile si echipamentele achizitionate.
Art.15.
Reprezentantii Finantatorului pot participa in Comisiile de receptie organizate de Beneficiar in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
receptia constructiilor, in calitate de invitati.
Art.16.
(1) Implementarea obiectivelor de investitii de cštre Beneficiari, aprobate prin prezentul
Program, se va face cu respectarea legislatiei in vigoare din domeniile financiar-contabil,
al achizitiilor publice, intocmirii documentatiilor tehnico-economice, calitatii lucrarilor si
receptionšrii acestora, precum si nornativelor tehnice specifice domeniilor de activitate.
(2) Dupa expirarea perioadei de implementare, Beneficiarul va obtine autorizatia de
functionare a obiectivului de investitii.
Art.17.
Ghidul Solicitantului impreunš cu anexele acestuia fac parte integrantš din Program.
Art.18.
Prevederile Programului precum si cuprinsul Ghidului Solicitantului pot fi modificate si
completate prin hotarare a Consiliului Judelean lasi.
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Acest ghld ajutš Solicitantul in vederea completarii corecte a unei cereri de
finantare, pentru depunere in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Economico -

Sociald lasi pentru perioada 2021-2024.
Ghidul se adreseaza potentialitor beneficiari, respectiv unitštilor admiistrativteritoriale din judetul la0.
VA recomandam ca Thainte de a incepe completarea cererii de finantare sa va
asigurati ca ati parcurs toate informaOle prezentate in acest document.
Pentru a facilita procesul de completare 0 transmitere a cererilor de finan;are catre
Consiliul Judetean la0, vš putem oferi informatii pentru clarificarea unor aspecte
legate de formalizarea acestora.
Va rugam sa transmiteti eventualele solicitari de clarificari la adresa de e-mail a
Consiliului Jude;ean la* gh4eu.unic@icc.ro .
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Preambul
Existenta discrepantelor economice, sociale si culturale, la nivel judetean, dintre
zonele rurale si zonele urbane au generat decizia Consiliului Judetean lasi de a lansa
Programul Judetean de Dezvoltare Economico - Sociald lasi pentru perioada 2021-2024, in
vederea sustinerii dezvoltdrii economico-sociale a unitdtilor administrativ teritoriale de pe
raza judetului lasi.
Motivat, pe de o parte, de necesitatea dezvoltarii echilibrate a tuturor unitdtilor
administrativ teritoriale de pe raza judetului lasi, precum si a imbunaldtirii continue a
calitdtii vietii locuitorilor, pe de altd parte, de faptul cd resursele financiare sunt
insuficiente la nivelul unitatilor administrativ teritoriale pentru implementarea
investitiilor in vederea cresterii accesibilitatii cetatenilor la serviciile si utilitatile publice,
UAT Judetul lasi, prin Consiliul Judetean lasi, creeazd instrumentul prin care alocd
resursele financiare necesare implementdrii proiectelor care vizeazd investitii in domeniul
utilitdtilor - distributiei de gaze, sport, tdrguri si piete din fiecare comunitate locald de pe
raza judetului lasi.
Programul Judetean de Dezvoltare Economico - Sociald lasi se va deldsura in perioada
2021-2024, cu caracter anual/ multianual, coordonat si implementat de UAT Judetul lasi,
prin Consiliul Judetean lasi, in asociere/ parteneriat cu unitštile administrativ-teritoriale
de pe raza judetului lasi.
Sursele de finantare necesare acestui Program sunt asigurate din bugetele anuale ale
UAT Judetul lasi, prin Consiliului Judetean lasi, si din bugetele anuale ale UAT-urilor de pe
raza judetului 100, aprobate prin hotardri.
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CAP. I INFORMATII GENERALE, DEFINITII, PRINCIPII
Prezentul ghid al solicitantului are drept obiectiv stabilirea principiilor, cadrului
general, criteriilor si procedurii de atribuire a contractelor de finantare pentru realizarea
proiectelor privind obiective de investitii, prin finantare acordatš de cštre Consiliul
Judetean lasi, unitštilor administrativ-teritoriale din judetul lasi in cadrul Programului

Judetean de Dezvoltare Economico - Social6 la0 pentru perioada 2021-2024.
in Intelesul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos au urmštoarea
semnificatie:

➢ Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Sociala la$i (denumit „Programul") program care se va desfšsura in perioada 2021-2024, coordonat si implementat de UAT
Judetul lasi prin Consiliul Judetean lasi in asociere cu UAT-urile de pe raza judetului
lasi, avAnd ca obiectiv general implementarea proiectelor care vizeazš investitii noi in
domeniul utilitatilor - tArguri si piete, sport, distributie gaze naturale, asa cum sunt
acestea definite la Cap. IV din prezentul Ghid;

➢ Finantator - Unitatea Administrativ Teritorialš Judetul lasi prin Consiliul Judetean lasi;
➢ Beneficiar - o unitate administrativ teritorialš/ douš sau mai multe unitšti administrativ
teritoriale de pe raza judetului lasi care se pot asocia intr-un parteneriat si care, in
urma selectiei si evalušrii proiectului eligibil depus conform acestui Program,
beneficiazA de o finantare nerambursabilš;

➢ Cheltuieli eligibile - cheltuielile care contin inclusiv TVA, efectuate in scopul realizšrii
obiectivelor finantate si care pot fi plštite in baza contractului de finantare;

➢ Cheltuieli neeligibile - acele cheltuieli care nu pot fi plštite in baza contractului de
finantare;

➢ Contract de finantare - contract incheiat in conditiile legii intre UAT Judetul lasi, prin
Consiliul Judetean lasi si o unitate administrativ-teritorialš de pe raza judetului lasi prin
Consiliul Local/ douš sau mai multe unitšti administrativ teritoriale de pe raza
judetului lasi care se pot asocia intr-un parteneriat, in vederea finantšrii in comun a
realizšrii unui proiect/ obiectiv de investitii eligibil in cadrul Programului;

➢ Corectie financiara - sume pe care beneficiarii trebuie sš le restituie la Consiliul
Judetean din motive justificate;

➢ Proiect - denumit generic si obiectiv de investitii ca lucršri, dotšri, echipamente
propuse a se achizitiona in vederea finantšrii prin Program;
➢ Finantare nerambursabila - alocare financiarš directš din fondurile publice ale UAT
Judetul lasi prin Consiliul Judetean lasi pentru UAT-urile de pe raza judetului lasi, in
vederea desfšsurArii unor activitšti stabilite prin contractul de finantare necesare la
realizarea obiectivelor propuse prin Program;

➢ Fonduri publice - sume alocate din bugetul judetean si local;
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•

Ghidul Solicitantului

documentatie cuprinzand normele de aplicare, criteriile de

-

eligibilitate formatitStile care trebuie intocmite pentru promovarea si implementarea
obiectivelor solicitate prin cererile de finantare;
Perioada de derulare a programului

-

2021-2024, cu posibilitatea de pretungire prin

hotArke a Consiliului Judetean lasi;
>

Perioada de implementare

-

perioada de la semnarea contractului de finantare pSna la

data depunerii raportului final;
> Termen

-

intervalul de timp in care PArtile trebuie sš-si indeplineasca obligatille, astfel

cum este stabilit prin Contract, exprimat in zile, care incepe sš curgš de la inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile
a termenului; dacš ultima zi a unui termen exprimat altfel decSt in ore este o zi de
sarbStoare legalS, o duminicS sau o sambStS, termenul se incheie la expirarea ultimei
ore a urmStoarei zile lucrAtoare;
•

Zi - zi calendaristicS; luna

luna calendaristicS (12 luni/an); anul

-

-

365 de zile, in afara

cazului in care se prevede expres cš sunt zile lucrStoare.

Principiile care stau la baza prezentului program sunt urmStoarele:
>

Dezvoltarea echilibratš a localitštilor din judetul la§i prin cre§terea accesibilitStii

cetatenilor la serviciile
>

si

Eficacitatea

publice;

fondurilor publice

-

folosirea sistemului concurential si a

criteriilor prevazute in Ghidul de finantare care sS facS posibilS evaluarea propunerilor
si a specificatillor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finantare
nerambursabilS;
> Transparenta decizionalš

-

punerea

dispozitia celor interesati, de cStre Consiliul

Judetean lasi, a informatillor referitoare la Program, la Ghidul de finantare si a anexelor
acestuia;
•

Libera concurentš

asigurarea conditiitor pentru ca orice UAT de pe raza judetului lasi

-

aibš dreptul de a deveni, in conditille Ghidului de finantare, beneficiar;
> Tratamentul egal

aplicarea

-

mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a

criteriilor de atribuire a contractului de finantare nerambursabila;
•

Excluderea cumulutui

-

acela§i domeniu specific de activitate

care urmšreste

realizarea unui interes general/ local nu poate beneficia de atribuirea mai multor
contracte de finantare nerambursabilš de la aceeasi autoritate finantatoare;
•

Neretroactivitatea

-

excluderea posibilitštii alocšrii fonduritor nerambursabile unui

domeniu specific de activitate eligibil a cSrui executare a fost finalizatS la data
incheierii contractutui de finantare;
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Finantarea nerambursabila - din partea Finantatorului - UAT Judetul lasi, prin Consitiut

Judetean lasi, este in cuantum de maxim 90% din totalul cheltuielitor eligibile ale unui
proiect;
Cofinantarea - contributia din partea Beneficiarului - UAT-urile de pe raza judetului lasi

este in cuantum de minim 10% din valoarea totalS a cheltuielilor eligibile.

CAP. II CADRUL LEGISLATIV

Prevederile art. 16(1) si art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice

1.

locale, cu modificšrite si complet5rile ulterioare;

Art. 16: Principiut autonomiei locale financiare
(1) Unitdrile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe

care autoritdrile administrariei publice locale le pot utiliza in exercitarea atriburiilor lor,
pe baza in limitele prevdzute de lege.

Art. 35: Colaborare, cooperare, asociere, infratire, aderare
(1) Autoritdrile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea

unor lucrdri servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizeozd pe bazd de
contracte de asociere, in care se prevdd sursele de finanrare reprezentand contriburia
fiecdrei autoritdri a administrariei publice locale implicate. Contractele de asociere se
incheie de cdtre ordonatorii principali de credite, in condiriile mandatelor aprobate de
fiecare consiliu local implicat in colaborare sau asociere.
2.

Prevederile art. 89(8) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificšrite

si completArite ulterioare:

Art. 89: Formele de asociere a unitAtilor administrativ-teritoriale
(...)
(8) Unitdrile administrativ-teritoriale pot incheia intre ele acorduri 5i pot participa,

inclusiv prin alocare de fonduri, la inirierea la realizarea unor programe de dezvoltare
zonald sau regional'd, in baza hotardrilor adoptate de autoritdrile deliberative de la nivelul
acestora, in condiriile legii.
3.

Prevederile art. 173 alin. (1) lit.b) si lit.e), atin.(3) lit. d), alin.(7) lit.c) din O.U.G

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificšrite si completSrile ulterioare:
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Art. 173: Atributiile consiliului judetean
(1) Consiliul judetean indeplineste urmeitoarele categorii principale de atribu(ii:
(...)

b)atribu(ii privind dezvoltarea economico-social6 a judetului;
(...)
e)atributii privind cooperarea interinstitutional6 pe plan intem si extern;
(...)
(3) in exercitarea atributiilor prev6zute la alin. (1) lit. b), consiliul judetean:
(...)
d) adoptel strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-social6 si de
mediu a judetului sau din proprie initiativa, pe baza propunerilor primite de la consiliile
locale; dispune, aprob6 si urmareste, in cooperare cu autoritštile administratiei publice
locale comunale, or6senesti si municipale interesate, masurile necesare, inclusiv cele de
ordin financiar, pentru realizarea acestora;
(...)
(7) tn exercitarea atributiilor prev6zute la alin. (1) lit. e), consiliul jude(ean:
(...)
c) hot6r6ste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativteritoriale din tar6 ori din strelinatate, precum si aderarea la asociatii nationale si
internationale ale autorittitilor administratiei publice locale, in vederea promoviirii unor
interese comune.
CAP. III SCOP SI OBIECTIVE
La initiativa Presedintelui Consiliului Judetean lasi, a fost creat Programul Juderean de
Dezvoltare Economico - Socialš lasi pentru perioada 2021-2024, cu caracter anual sau
multianual, avšnd impact pentru intreaga dezvoltare viitoare a judetului lasi, pe mai multe
axe.
Dezvoltarea durabilš a judetului este stršns legatš de imbunštštirea conditiilor
existente si a serviciilor de bazš, prin dezvoitarea utilitštilor - distributie gaze naturale,
tArguri si piete, sport, efectul fiind cresterea calitatii vietii cetštenilor judetului lasi.
Prin intermediul acestui Program, Consiliul Judetean lasi va impulsiona dezvoltarea
echilibratš a intregului judet, finantšrile acordate din bugetul judetean reprezentand
ajutoare reale pentru dezvoltarea unitštilor administrativ-teritoriale.
Obiectivele specifice prin care Programul isi propune sš-si atingš scopul mai sus
mentionat sunt urmštoarele:
✓

Cresterea continuš a capacitštii de management si planificare a UAT-urilor in

vederea dezvoltšrii durabile a fiecšrei localitšti si a diminušrii disparitštilor dintre mediul
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rural cel urban;
Dezvottarea echitibratš a tocatitštilor prin crenerea accesibititStii cetštenitor ta

•

serviciite
•

utititStite publice;

imbunštAtirea serviciilor sportive;
imbutStirea catiatii infrastructurii aftate in domeniut uniatilor administrativ-

teritoriate din judetut la0;
Crenerea nivelului de socializare a st5rii de s'AnState a tuturor copiilor din judetut
la0;
•

imbunAtštirea economiei ta nivetut localitStitor din mediul rural din judetut

CAP. IV TIPURI DE ACTIVITATI ELIGIBILE

Domeniile specifice de activitate / axele de finantare/ componentele eligibile care fac
parte din Program sunt:
Componenta A - Construirea/ modernizarea/ reabititarea pietelor/ thrguritor.
Componenta B - Construirea/ modernizarea/ reabititarea terenuritor de sport pentru

copii tineret.
Componenta C - Extinderea/ infiintarea sistemetor de distributie a gazetor naturale

(proiect aflat in stadiut de executie lucrSri).

Note: -Proiectul tip aferent componentelor A si B va fi pus la dispozitia potentialilor
beneficiari de catre Finantator la momentul lansarii apelului de proiecte.

- In cadrul componentei C, se vor finanta proiecte nefinalizate care presupun
realizarea unuia sau mai multor elemente fizice sau componente sau articole sau
activitšti care la data depunerii cererii de finantare nu are finalizat integral cel putin
unul dintre acestea.
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CAP. V ALOCAREA FINANCIARA $1 PERIOADA DE IMPLEMENTARE A ACTIVIUTILOR
PROIECTULUI
Valoarea maximš eligibilš a finantšrii nerambursabile, din partea Finantatorului, a
proiectelor si domeniilor specifice de activitate/ axelor de finantare/ componentelor
eligibile aferente acestora, este in cuantum de 10.000.000 lei/ apel de proiect, defalcatš
dupš cum urmeazš:

Componenta A - Construirea/ modernizarea/ reabilitarea pietelor/ tArgurilor:
➢ valoarea maximš eligibilš: 2.500.000 lei/ apel de proiect;
➢ valoarea maximš eligibila per proiect: 500.000 lei/ contract de finantare.

Componenta B - Construirea/ modernizarea/ reabilitarea terenurilor de sport pentru
copii

si tineret:
➢ valoarea maximš eligibilš: 2.500.000 lei per apel de proiect;
➢ valoarea maximš eligibilš per proiect: 350.000 lei/ contract de finantare.

Componenta C - Extinderea/ infiintarea sistemelor de distributie a gazelor naturale:
➢ valoarea maximš eligibilš: 5.000.000 lei per apel de proiect;
➢ valoarea maximš eligibila per proiect: 1.000.000 lei/ contract de finantare si
doar pentru cota-parte a beneficiarului suportata de la bugetul local.
Valoarea minimš eligibilš a unui proiect: 100.000 lei.
Valoarea maximš

a unui proiect:

- Componenta A - Construirea/ modernizarea/ reabilitarea pietelor/ tArgurilor 500.000 lei;
Componenta B - Construirea/ modernizarea/ reabilitarea terenurilor de sport pentru
tineret - 350.000 lei;
Componenta C - Extinderea/ infiintarea sistemelor de distributie a gazelor naturale 1.000.000 lei.

Note: - O Unitate Administrativ-TeritorialA/ un parteneriat Intre douA sau mai multe
unitAti administrativ-teritoriale poate depune o sinsiura cerere de finantare pentru
fiecare dintre cele 3 componente ale unui apel de proiecte.
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- Pe parcursul derularii Programului (2021 - 2024), o Unitate AdministrativTeritoriala/ un parteneriat poate aplica o singurš data pentru fiecare dintre cele
componente.
- Obiectivele de investitii propuse trebuie sš nu mai fi beneficiat de o finantare
nerambursabila in ultimii 5 ani.

Finantarea alocata de Finantator catre Beneficiar este de maximum 90% din
valoarea totala a cheituielilor eligibile, atat in situatia in care domeniul specific de
activitate eligibil/ obiectivul de investitii se deruleazd pe un an bugetar sau mai multi ani
bugetari, in perioada de derulare a programului (2021-2024).
Contributia proprie/ cofinantarea Beneficiarului este de minimum 10% din valoarea
totalš a cheltuielilor eligibile, atAt situatia in care obiectivul se deruleazš pe un an
bugetar sau mai multi ani bugetari, in perioada de derulare a programului (2021-2024).
Finantarea din bugetul Consitiului Judetean

cea a Beneficiaritor se prevede in

contractele de finantare incheiate intre pdrti.

in cazul unui parteneriat intre doud sau mai muite unitSti administrativ-teritoriale, rata
de cofinantare a parteneriatutui este de minimum 10%. Pentru acordarea unui punctaj mai
mare, cofinantarea poate fi majoratd de cdtre oricare dintre parteneri. Nu se solicitš un
procent minim/ partener, acesta stabilindu-se de comun acord in cadrul acordului de
parteneriat.

Contractul de finantare (perioada de implementare a activitatilor proiectului, dupa
momentul contractarii proiectului) are o duratš de maxim 18 luni.

Exista posibilitatea incheierii, in situatii exceptionale

neprevdzute dovedite cu

inscrisuri, de acte aditionale, pdnd la finalizarea obligatiitor contractuale, in interiorul
termenului de derulare al Programului.

Sumele reprezentAnd cheltuieli conexe, inclusiv cheituieli de mentenantš, intretinere,
pazd, etc., efectuate peste plafoanele maxime de cheltuieli specificate in Ghidul
solicitantului sunt suportate de Beneficiar din bugetut propriu pentru o perioadd de 5 ani de
la efectuarea plštii finale.

Sumele reprezentand cheltuieli legate de sustenabilitatea/ durabilitatea obiectivului de
investitii sunt in sarcina Beneficiarului.
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Sumele cu care se finanteazd Programul de cdtre pšrti contin TVA.

Alocarea financiard este anuald. Aceasta va fi cuprinsd in bugetele anuale ale Consiliului
Judetean la0 in bugetele anuale ale unitštilor administrativ-teritoriale, aprobate prin
hotaršri, in conformitate cu legislatia in vigoare, Inainte de semnarea contractului de
finantare.

Uniatile administrativ-teritoriale au obligatia de a restitui sumele rdmase neutilizate
pšnš la sfdrOtul anului bugetar, in conturile din care acestea au fost incasate.
Contractul de finantare este valabil pdnd la depunerea Raportului final al beneficiarilor
finantdrii.

CAP. VI CALENDARUL ESTIMATIV AL APELULUI DE PROIECTE

Data transmiterii Ghidului solicitantului cdtre UAT-urile de pe raza judetului la0 spre
consultare: 26.04.2021.

Lansarea apelului de proiecte se va face in fiecare an bugetar din perioada de derulare
a Programului, dupd ce bugetul care contine alocarea bugetarš a Programului este aprobat
prin hotdrdre a Consiliului Judetean lasi, inainte de semnarea contractului de finantare.

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru anii 2022, 2023 si 2024 este de
30 zile calendaristice de la data lansšrii apelului de proiecte.

Nota: Apelul de proiecte aferent fiecarui an din perioada 2022 - 2024 se Incheie in
momentul in care valoarea cumulata a cererilor de finantare acoperš un procent de
150% din valoarea totala eligibila alocatš per an si per domeniu specific de activitate/
componenta eligibilš, dar nu mai tarziu de 30 zile calendaristice de la data lansarii
apelului de proiecte.

CAP. VII SOLICITANTI ELIGIBILI

in cadrul prezentului program de finantare sunt eligibili ca solicitanti:
- Unitatile administrativ-teritoriale din judetul lasi, definite conform OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificšrile complearile ulterioare;
- Parteneriate intre douš sau mai multe unitati administrativ-teritoriale.

UAT-urile pot constitui parteneriate, in vederea implementdrii unui proiect cu impact
comun.
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CAP. VIII CHELTUIELI ELIGIBILE1 NEELIGIBILE
in cadrul prezentului program sunt etigibile chettuielite efectuate de cštre solicitant
si/sau parteneri care vor fi ordonantate ta platš dacš indeplinesc urrnštoarete criterii:

- sunt angajate pentru bunurile care au fost livrate sau achizitionate, serviciite care au
fost prestate, tucrArite care au fost efectuate in perioada de implementare a proiectutui,
asa cum este aceasta definitš in contractut de finantare;

- au legštura cu obiectul contractutui de finantare;

- sunt fundamentate, realiste si necesare pentru implementarea proiectului/
realizarea investitiei;

- sunt utilizate cu scopul de a atinge obiectivele proiectului si rezultatele preconizate,
intr-o manierš conformš cu principiile economiei, eficientei si eficacitštii chettuirii banutui
public;

- sunt identificabile si verificabile, sunt inregistrate in contabilitatea solicitantului
si/sau parteneritor in conformitate cu standardele contabile;

- respectš cerintete legislatiei in vigoare;

- sunt cheltuieli efectuate pentru reatizarea obiectivului de investitii, pe perioada
contractului dintre pšrti, in cadrul stabilit conform prezentului Ghid.

Lista cheltuietilor eligibile cuprinde categoriile/ subcategoriile de chettuieti etigibile
de mai jos:
cheltuieti pentru reatizarea documentatiilor tehnico-economice;
cheltuieli pentru consultantš si cheltuieti pentru asistentš tehnicš;
- studii de teren;
cheltuieti pentru constructii

si instatatii;

cheltuieli cu dotšrite (utitaje, echipamente, mijloace fixe cu si fšrš montaj);
cheltuieti pentru asigurarea utilitštitor necesare obiectivului de investitii;
cheltuieli de publicitate;
cheltuieli diverse si neprevšzute: - o cotš care nu depšseste 5% din cheltuielite

directe eligibile incluse

bugetul Proiectului si care vor fi folosite in conformitate
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cu legislatia in domeniul achizitiilor publice ce face referire la modificšrile
contractuale apšrute in timpul executiei si care este calculatš procentual din
valoarea cheltuielilor prevšzute la cap. /subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale
devizului general, conform prevederilor din Anexa 6 capitolul 1, sectiunea 5, din
H.G. nr. 907/2016

privind etapele de elaborare continutut-cadru al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.
Cheltuielile neeligibile in cadrul prezentului program sunt cheltuieli care nu sunt

realizate pentru obiectivul de investiiji pe parcursul derulArii contractului de finantare sau
care au fost imputate, ca nerealizate, prin acte de control sau prin alte verificAri ale
institutiilor abilitate.

Urmštoarele cheltuieli sunt neeligibile in cadrul prezentului program:

- salarii/ onorarii;
- active necorporale (activele amortizabile asociate investitiei initiale care nu au o
concretizare fizicš sau financiarš precum brevete, licente, know-how sau alte drepturi de
proprietate intelectualš);
- cheltuieli operationale, de functionare, de testare si intretinere a obiectivelor
finantate prin proiect;
- cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;
- studii de specialitate, expertize tehnice, audit energetic;
- cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii, comisioane, cote, taxe;
- cheltuieli administrative;
- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate si dobAnzi
aferente creditelor;
- contributia in naturš;
- amortizarea;
- cheltuielile cu leasingul prevšzute la art. 9 din H.G. nr. 399/2015, cu modificšrile si
complearile ulterioare;
- cheltuietile privind achizitia de dothri/echipamente/utilaje second-hand;
- amenzi, penalitšti, dobAnzi, cheltuieli de judecatš si cheltuieli de arbitraj;
- cheltuielile efectuate peste plafoanele maxime de cheltuieli specificate in ghidul
solicitantului.
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CAP. IX ACHIZITIILE TN CADRUL PROIECTULUI

Dupš aprobarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare, Beneficiarut
are obligatia si responsabititatea legalš de a contracta furnizarea de dotšri sau
echipamente/ serviciile/ tucrArite necesare implementšrii proiectului.
Beneficiarii din cadrul Programului, respectiv unitštite

administrativ-teritoriale din

judetul lasi, sunt direct ršspunzatoare pentru respectarea cadrului legat la derularea
proceduritor de achizitie publicš in vederea incheierii cu terti a contractetor de tuairi/
fumizare/ servicii.
Beneficiarii se angajeazš sš respecte legistatia nationalš privind atribuirea contractetor
de achizitii necesare implementšrii proiectului.
Cadrul legal privind procedurile de achizitie publicš

Romšnia este reprezentat de

Legea nr. 98/2016 privind achizitiite publice, cu modificšrite si complearite ulterioare si
Hotšršrea Guvernutui nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de apticare a
prevederilor referitoare ta atribuirea contractului de achizitie publicš/ acordului-cadru.

CAP. X ETAPELE PROCEDURILOR NECESARE A SE DERULA IN VEDEREA OBTINERII
FINANTARII

Prezentut Ghid stabileste regulite de depunere, setectie si imptementare a proiectelor
pentru programut sus-mentionat.
Atribuirea contractelor de finantare se face exclusiv pe baza selectiei de proiecte,
procedurš care permite atribuirea unui contract de finantare, prin setectarea acestuia de
cštre o comisie, numitš prin Dispozitia Presedintelui Consitiului Judetean lasi.

Nota: Evaluarea Cererilor de finantare se realizeaza in mod continuu de catre comisia
de evaluare, in ordinea depunerii acestora, in limita fondurilor alocate.
Data Incheierii apelului de proiecte: in momentul in care valoarea cumulatš a cererilor
de finantare acoperš un procent de 150% din valoarea totala eligibila alocata per an
per domeniu specific de activitate/ componentš

Procedura de evatuare a proiectelor cuprinde urmštoarele etape:
1. Numirea comisiei de evaluare si rezolvare a contestatiitor, prin Dispozitia
Presedintelui Consiliului Judetean lasi;
2. Primirea si inregistrarea cererilor de finantare si a documentetor soticitate conform
Ghidului, ta registratura Consitiului Judetean;
3. Evaluarea cererilor de finantare din punct de vedere al conformitštii administrative

si at etigjbititštii, precum si din punct de vedere tehnico-financiar;
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4. Solicitari de clarificSri/ modificSri documente suptimentare, dacS este cazul;
5. Comunicarea rezultatetor;
6. inregistrarea contestatiitor solutionarea acestora;
7. Depunerea documentelor in faza de contractare;
8. Aprobarea prin HotarAre de consiliu judetean a solicitantitor declarati eligibiti pentru
finantare incheierea contractelor de finantare.

CAP. Xl PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE
Cererile de finantare trebuie transmise

plic sigitat, recomandat, prin ponš,

mesagerie expresS sau inmanate personal, insotite de o adresS de inaintare in dubtu
exemplar (beneficiarutui i se va elibera un exemplar cu numarut, data ora inregistrkii) la
adresa indicat5 mai jos:

Consiliul Judetean lasi
Bd. $tefan cel Mare si

nr. 69, lasi, cod postal 700075

Cererile de finantare se depun in 2 (douS) exemplare originate. Fiecare exemplar va fi
indosariat separat, cu paginile numerotate va contine un opis.

Solicitantii trebuie sa pastreze un exemplar complet din Cererea de finantare

depusa.

Solicitantii trebuie sS completeze cererea de finantare

anexele acesteia conform

prezentutui Ghid. Cererite de finantare completate de mSnS nu vor fi acceptate.

Cererea de Finantare trebuie comptetatS intr-un mod clar coerent, pentru a iniesni
procesut de evaluare a acesteia. in acest sens, se vor furniza numai informatiite necesare
relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scoput proiectului, avantajele ce vor
rezulta din implementarea acestuia

in ce mAsurS proiectut contribuie ta realizarea

obiectivetor Programutui.

Cererile de finantare trebuie sa fie Insotite obligatoriu de urmatoarele documente:
1. Formularui cererii de finantare - Anexa 1;
2. Bugetut proiectului - Anexa 2;
3. Dectaratie pe propria raspundere a solicitantutui din care sS reiasš ca acesta
are obligatii de plata cStre bugetut de stat ca certificatut care

nu

ateste lipsa datoriitor

restante fiscate va fi depus etapa precontractarii (document nestandardizat);
4. HotarSrea (inclusiv hotarkile partenerilor, in cazut unui parteneriat) de aprobare a
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reatizkii obiectivului de investitie a cofinantkii proiectului - Anexa 12;
5. Dovada proprietštii asupra terenutui/ obiectivutui de investitie (extras de carte
funciarš/ tittu de proprietate/ hotšr&rea de aprobare a inventarutui public, cu anexš);
6. Dectaratia de eligibititate - Anexa 3;
7. Declaratia de angajament - Anexa 4;
8. Dectaratie de impartialitate - Anexa 5;
8. Acordut privind implementarea in parteneriat a proiectului, dacš este cazul - Anexa
11.

Formularut cererii de finantare, precum cetetatte anexe ta Ghidul Solicitantutui, vor fi
puse la dispozitia tuturor potentialitor beneficiari, in format editabil, ta momentul tansšrii
apelului de proiecte.

Nota: Beneficiarul are obligatia de a obtine 5i de a depune la prima cerere de plata, ca
document suport, autorizatia de construire.

CAP. XII CRITERII DE SELECTIE $1 EVALUARE A CERERII DE FINANTARE
Pentru setectarea proiectetor se constituie o comisie de setectie si evaluare numitš prin
Dispozitia Pre;edintelui Consitiutui Judetean Comisia de setectie si evatuare va avea in
componentš un preedinte si patru (4) membri titutari, din cadrul salariatitor institutiei.
Tot prin Dispozitia Prewdintetui Consitiutui Judetean se va stabili si secretariatut comisiei
care va fi asigurat de cštre un salariat din aparatut propriu al Consiliului Judetean lasi.

Comisia de contestatii numitš, de asemenea, prin Dispozitia Presedintelui Consiliului
Judetean lasi, va avea in componentš un presedinte si patru (4) membri titulari din cadrul
salariatitor Consiliului Judetean. Secretariatul comisiei de contestatii va fi asigurat de cštre
un salariat ai Consiliului Judetean numit prin Dispozitia Preedintelui Consitiutui
Judetean lasi.

Cererile de finantare vor fi evaluate prin intermediul a doua grile, respectiv:

- Anexa 6 - Grila de verificare a conformitiitii administrative a
- Anexa 7 - Grila de verificare a criteriilor de selectie ale proiectului.
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in perioada de evaluare a Cererii de Finantare, comisia de selectie si evaluare isi
rezervš dreptul de a solicita clarificari in scris. Solicitantut va trebui sa transmita
raspunsurite la solicitarea de clarificari in conditiite si termenul timita specificate in
solicitarea de clarificari. Nerespectarea acestor conditii poate determina respingerea
cererii de finantare.
Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant in completarea cererii de

finantare care sunt descoperite de membrii comisiei de selectie si evaluare, dar care, cu
ocazia verificarii conformitatii, pot fi corectate de catre acestia din urmš pe baza unor
dovezi/ informatii prezentate explicit in documentete anexate Cererii de finantare. Erorile
de forma se corecteaza in procesut de evaluare prin solicitare de informatii suplimentare.

Notš: In situatia in care, dupa incheierea apelului de proiecte, ca urmare a evaluarii
cererilor de finantare depuse conform criteriilor stabilite in Ghidul de finantare, se va
constata ca exista potentiali beneficiari cu punctaje egale, finantarea va fi acordatš
celui care a depus primul cererea de finantare tn termenu I precizat.

Dupa definitivarea evatuarii, solicitantii vor fi instiintati individuat, in scris, cu privire ta
rezultatele evatuarii, in termen de 2 zile lucratoare.

in cazul in care o cerere de finantare este respinsa si Solicitantul considerš cš aceasta
indeptineste criteriile de evaluare, se poate depune o contestatie impotriva deciziei
comisiei de setectie si evaluare. Aceasta trebuie depusa in termen de 3 zile lucratoare de la
data instiintarii sale asupra rezuttatutui, cu furnizarea motivetor pentru care o asemenea
revizuire se justificš.

Decizia finalš cu privire ta evaluarea cererii de finantare va fi comunicata intr-un
termen de maxim 5 zite tucratoare de la data depunerii contestatiei.
Decizia comisiei de contestatie este definitiva.

CAP. XIII CONTFtACTAREA

Toti solicitantii ale caror cereri de finantare au fost aprobate de catre comisia de
setectie si evatuare pentru acordarea finantarii vor primi o scrisoare pentru confirmare si,
utterior, contractul de finantare va fi supus aprobarii, prin hotarari ate Finantatorului si
Beneficiarutui.
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Contractul de finantare (Anexa 10) se incheie intre Consiliut Judetean 141 uniatile

administrativ-teritoriale asociate au la bazA hotšrArite Consitiutui Judetean Consitiului
Local de aprobare/ rectificare a bugetului, precum de aprobare a proiectului.
Ordonatorul principal de credite al Consiliului Judetean la0

al UAT-urilor este

imputernicit sš semneze contractut eventuatele acte aditionale.

CAP. XIV ALOCAREA FINANTARII (PROCEDURI DE PLATA)

vor fi efectuate de Consitiut Judetean la0 in baza contractului incheiat

Cll

unitatea administrativ teritorial5 .
FinantArite se acord5 in tranw, in raport cu faza de executie a proiectului
chettuielite aferente, prin virament, din bugetut Consiliutui Judetean

cu
contut

Beneficiarului, pe baiš de cerere de plata (Anexa 8A).
Toate platile se vor face baza cererilor de plata primite de la Beneficiar, insotite
de copii conform cu originalul a facturilor, situatillor de lucrari insusite de catre
dirigintele de santier, proceselor verbale de receptie pentru servicii, bunuri si lucrari,
dupa caz.

Directiile de specialitate din cadrul Consitiutui Judetean la0 cu atributii in gestionarea
Programului verificš cererea de platA

dacA este cazul, solicitA clarificAri.

Exemplarut cererii de platš se va transmite de eštre directine de specialitate care
gestioneazA Programul cAtre Directia Economicš, in vederea efectušrii
in acela0 sens, se vor depune odatA cu cererea de platA

Anexele 8B si 8C, respectiv

Situatiile privind sumele necesare pentru decontare si Declaratia pe propria rdspundere a
Beneficiarului.
Fiecare parte va face plAtile in cadrul contractului in functie de alocArile bugetare,
astfel incšt, la finalut contractutui de finantare, fiecare dintre pArti s5-0 onoreze
obligatine contractuale, plAtite efectuate de unut din asociati nefiind conditionate de plata
concomitentA a cotei celeilalte pArti, conditia fiind ca la finatul contractului fiecare dintre
pArti sš achite obligatiile financiare.

in termen de cel mult 15 de zile de la finalizarea proiectului, Beneficiarul este obligat
sA depunA, la sediul Consiliului Judetean Raportul final de activitate Raportul
Financiar final.

Nerespectarea de cAtre pArti a obligatiilor asumate prin contractele de finantare atrage
obligarea acestora la restituirea partialA sau integralA a sumelor primite, la care se adaugA
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dobšnda legalA calcutatš la sumele acordate, in conformitate cu prevederile contractuate,
in conditiite legii.

Modul de utitizare a sumelor acordate poate fi supus controtutui autoritštii finantatoare,
precum si a institutiitor cu atributii in domeniut controlului financiar-fiscat, in conformitate
cu prevederite tegate.

CAP. XV RAPORTAREA

Beneficiarul contractului trebuie sš intocmeascA si sš" inainteze Consitiutui Judetean lasi
un Raport final in maxim 15 zite de ta data finatizArii proiectului.
Acest raport (Anexa 9) va contine:
- 0 componentS narativA (Anexa 9 A) - care va cuprinde informatii despre activitštite
reatizate, principatete reatizAri fatš de scopul si obiectivete stabilite, rezultatele obtinute,
dificultštile intšmpi nate;
- 0 componentA financiarš (Anexa 9B) - care va contine informatii despre modut de
utilizare a fonduritor primite si chettuite, inctusiv cete chettuite din surse proprii, precum
chettuielite eligibile

si neeligibile.

De asemenea, pe parcursut imptementArii proiectului, Beneficiarut va prezenta, la
cerere, in scris informatii despre stadiut de implementare al proiectului.

CAP. XVI CONDITII GENERALE APLICABILE IMPLEMENTARII PROIECTULUI

1. Implementarea proiectului va incepe din ziva urmAtoare datei semnArii contractutui de
finantare.
2. Achizitiile de bunuri, servicii si lucrAri necesare derutArii proiectului se vor face cu
respectarea prevederitor legate in vigoare privind achizitiite publice si vor fi obtigatia si
rAspunderea exclusivA a Beneficiarutui.
3. Beneficiarul este responsabil de imptementarea in bune conditii a proiectutui si isi
asumA finalizarea obiectivului si punerii

functiune.

4. Prezentut Ghid poate fi modificat sau actuatizat prin Hotštšrea Consiliului Judetean lasi.
5. Pentru

de executie la obiectivele de investitii aprobate, Beneficiarul va

asigura informarea

publicitatea in cadrul Programului prin montajul pe

amplasament a unui panou specific, avand dimensiunile de I 2m x h 1m continAnd
informatiile specificate Anexa nr. 13. Complementar fata de panout publicitar mai

sus amintit, Beneficiarul si prestatorul vor asigura montajut pe amplasament si a
panoului cuprinzAnd datete de informare tehnico-economicA ate investitiei.
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6. Reprezentantii Finantatorului, impreunš cu reprezentanti cu atributii de control din
aparatul propriu al Inspectoratului de Stat in Constructii sau alte organisme abilitate,
pot efectua verificki prin sondaj pentru lucrkile realizate la obiectivele de investitii
derulate prin Program sau verificki specifice la dotkile echipamentele achizitionate.
7. Reprezentantii Finantatorului pot participa in Comisiile de receptie organizate de
Beneficiar in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea
Regulamentului privind receptia constructiilor, in calitate de invitati.
8. Beneficiarul are obligatia sš mentinš proprietatea obiectivului de patrimoniu natura
domeniului specific de activitate eligibil pentru care s-a acordat finantare

sš nu

gajeze sau ipotecheze bunurile achizitionate din finantarea nerambursabilš pe o
perioadš de cel putin 5 ani de la efectuarea patii finale, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare, specifice fiecšrui domeniu specific de activitate/componentš
9. Cererile depuse

care intrunesc conditiile de conformitate administrativš

de

eligibilitate, pentru care nu sunt constituite resursele financiare in anul curent, vor fi
luate in considerare in exercitiul financiar urmštor, dupš reconfirmarea valabilitštii
cererii de finantare de cštre unitatea administrativ teritorialš, in conditiile bugetšrii
investitillor continuare a analizei prioriatilor investitionale din anul respectiv.

ANEXE - formulare modele:
✓ Formularul cererii de finantare - Anexa 1;
✓ Bugetul proiectului - Anexa 2;
✓ Declaratie de eligibilitate - Anexa 3;
✓ Declaratie de angajament - Anexa 4;
✓ Declaratie de impartialitate - Anexa 5;
✓ Grila de verificare a conformitdtii administrative fi a eligibilitdtii - Anexa 6;
✓ Grila de verificare a criteriilor de selectie ale proiectului - Anexa 7;
✓

Cerere de Platš - Anexa 8A;

✓

Situatie privind sumele necesare pentru decontare - Anexa 8B;

✓

Declaratie pe proprie rdspundere a beneficiarului - Anexa 8C;

✓

Raport final - componenta narativd - Anexa 9A;

✓

Raport final - componenta financiard - Anexa 9B;
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✓

Contract de finantare - Anexa 10;

✓ Acord de parteneriat - Anexa 11;
✓

HCL aprobare a realizarii obiectivului de investitie a cofinant6rii proiectului - Anexa 12;

✓

Manual de Informare si Publicitate - Anexa 13.

• Pre§edinte Grup de lucru:

5tefan Andrei Cazacu, Administrator public al Judetutui lasi
-

• Membri:

1. Simona DRAGOMIR - Directia Juridica;
2. Mihaela NECHITA - Directia Economica - Servfciul Fonduri Speciate, Sinteza si
Recuperare Creante;
3. Maria Oana AGAVRIL AIE - Directia Economica - Serviciut Fonduri Speciate, Sinteza si
Recuperare Creante;
4. Parmena CHEIKH ABD LAH - Directia Proiecte si Dezvoitare Durabila - Serviciul
Proiecte

si Parteneriate;

5. Cštatina ENEA - Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila - Birout UIP SMID ;
6. Otitia HUTANU - Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Publice

si Contra are; tifewect

7. Cristian CORODESCU - Directia Proiecte si Dezvoltare Durabitš - Serviciut Programe si
Strategii;
8. lulian IONESCU - Directia Tehnica si Investitii - Comp

timentul Protectia Muncii, PSI

si

Monitorizarea serviciilor de utilitate publica;
9. Bogdan HERGHELEGIU - Directia Arhitect 5ef - Serviciul Avizare, Autorizare si
Disciptina in constructii.
• Secretar grup de lucru:
Ana LUNGULEAC - Birou Contractare Setcii Sociale, Parteneriate cu UAT, Societatea
Civita, Organizatiite

si Fundatiite.
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ANEXA nr.3 la H.C.J.laai nr

Model contract de finantare
in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi
UAT JUDETUL IASI
Consiliul Judetean lasi

UAT
Consiliul Local al
Nr

Nr

CONTRACT DE FINANTARE
fn vederea realizarii obiectivului de investitii
prin Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi

TEMEI LEGAL:
• Hotararea anualš privind aprobarea/rectificarea bugetului general al Consiliului Judetean
lasi;
• Hotaršrea anualš privind aprobarea/rectificarea bugetului general al Consiliuluii Local al
UAT
privind aprobarea Programului
• Hotšrarea Consiliului Judetean lasi nr
Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi pentru perioada 2021-2024 si a Ghidului
Solicitantului;
privind aprobarea realizarii
nr
/
• Hotšrarea Consiliului Local al
si a cofinantšrii proiectului prin
obiectivului de investitii
Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi pentru perioada 2021-2024;
incheiat intre
/
• Acordul de parteneriat (dacš este cazul) nr
prin Consiliul Local
si UAT
prin Consiliul Local al
UAT
al.....privind stabilirea drepturilor obligatiilor partilor, contributia fiecarei parti la
cofinantarea cheltuielilor totale, precum si responsabilitatile ce le revin in implementarea
activitštilor aferente proiectului: finantat prin Programul Judetean
de Dezvoltare Economico-Sociala lasi;
• Prevederile ar-t. 16(1) si art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile completarile ulterioare;
• Prevederile art.8, art.89(8), art. 173 alin. (1) lit.b) si lit.e), alin.(3) lit. d), alin.(7) lit.c) din
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile completarile ulterioare:
Art.1. PARTILE
municipiul lasi, judetul
(1) U.A.T JUDETUL IASI, prin Consiliul Judetean lasi, cu sediul
lasi, bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, cod postal 700075, Romania, Tel: 004-

0232.235100, Fax: 004-0232.210336, codui fiscal 4540712, - reprezentatš prin
Costel ALEXE, Presedinte, in calitatate de FINANTATOR,
, prin Consiliul Local
, avand calitatea de
, codul fiscal
Primar.
reprezentat prin

(2) U.A.T Comuna

, cu sediul in
BENEFICIAR,

1

au convenit incheierea prezentului Contract de Asociere cu respectarea urmštoarelor clauze:
ART.2.
a) Programul Judetean de Dezvoltare economico-Socialš layi, denumit Programul, se
va desfasura in perioada 2021-2024, coordonat si implementat de UAT Judetul lasi prin
Consiliul Judelean lasi in asociere cu UAT-urile de pe raza judetului lasi, avAnd ca
obiectiv general implementarea proiectelor care vizeazš investilii noi in domeniul
— tArguri si piete, sport, distributie gaze naturale, asa cum sunt acestea definite la art.4

alin.(1) din prezentul Program;
b) Finantator — Unitatea Administrativ Teritorialš Judetul lasi prin Consiliul Judetean lasi;
c) Beneficiar — o unitate administrativ teritorialš / douš sau mai multe unitšti administrativ
teritoriale de pe raza judetului lasi care se pot asocia intr-un parteneriat, si care, in urma
selectiei si evalušrii proiectului eligibil depus conform acestui Program, beneficiazš de o
finantare nerambursabilš;
d) Cheltuieli eligibile - cheltuielile care contin inclusiv TVA, efectuate in scopul realizarii
obiectivelor finantate si care pot fi pištite in baza contractului de finantare:
e) Cheltuieili neeligibile - acele cheltuieli care nu pot fi platite in baza contractului de
finantare;
f) Contract de finantare - contract incheiat in conditiile legii intre UAT Judetul lasi, prin
Consiliul Judetean lasi si o unitate administrativ-teritorialš de pe raza judetului lasi prin
Consiliul Local/ douš sau mai multe unitšti administrativ teritoriale de pe raza judetului lasi
care se pot asocia intr-un parteneriat, in vederea finantšrii in comun a realizarii unui
proiect/ obiectiv de investitii eligibil in cadrul Programului;
g) Corectie financiarš - sume pe care beneficiarii trebuie sa le restituie la Consiliul Judetean
lasi din motive justificate;
h) Proiect — denumit generic obiectiv de investitii ca lucršri, dotšri, echipamente propuse a
se achiziona in vederea finantarii prin Program;
i) Finantare nerambursabilš - alocare financiarš directš din fondurile publice ale UAT
Judetul lasi prin Consiliul Judelean lasi pentru UAT-urile de pe raza judetului lasi, in
vederea desfasurarii unor activitati stabilite prin contractul de finantare necesare la
realizarea obiectivelor propuse prin Program;
j) Fonduri publice, sume alocate din bugetul judetean si bugetul local;
k) Ghidul Solicitantului - documentatie cuprinzand normele de aplicare, criteriile de
eligibilitate
formalitštile care trebuie intocmite pentru promovarea si implementarea
obiectivelor solicitate prin cererile de finantare.
I) Perioada de derulare a programului: 2021-2024, cu posibilitate de prelungire prin
hotarare a Consiliului Judelean lasi;
m)Perioada de implementare: perioada de la semnarea contractului de finantare pšna la
data depunerii Raportului final;
n) Termen - intervalul de timp in care PArtile trebuie sa-si Indeplineasca obligatiile, astfel
cum este stabilit prin Contract, exprimat in zile, care incepe sš curga de la inceputul primei
ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultinnei ore a ultimei zile a
termenului; dacš ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de
sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, termenul se Incheie la expirarea ultimei ore
a urmatoarei zile lucratoare;
o) Zi - zi calendaristicš, luna - luna calendaristicš (12 luni/an), anul - 365 de zile, in afara
cazului care se prevede expres cš sunt zile lucratoare;
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p) in prezentul Contract cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural, si invers, iar cuvintele la forma de gen masculine vor include
forma de gen feminin, si invers, acolo unde acest lucru este permis de context.
ART.3. OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul acestui contract de finantare, denumit in continuare Contractul, il reprezintš
reglementarea termenilor si conditiilor de acordare a finantarii nerambursabile pentru
, prin
implementarea Proiectului intitulat
finantare nerambursabilš acordatš de cštre FINANTATOR si cofinantare acordata de
beneficiar, in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Economico — Socialš lasi pentru
perioada 2021-2024, denumit in continuare Programul;
(2) BENEFICIARULUI i se va acorda finantarea nerambursabila in termenii si conditiile
stabilite in prezentul Contract, conform legislatiei in vigoare, pe care BENEFICIARUL
declarš cš le cunoaste si le acceptš;
(3) Cererea de finantare depusš de BENEFICIAR, rezultata in urma verificarilor, modificarilor
si completarilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare si selectie, inregistratš la
precum si Anexele acesteia, fac
/
sediul Consiliului Judetean lasi sub nr
parte integrantš din prezentul Contract.
(4) BENEFICIARUL accepta finantarea nerambursabilš si isi asumš obligatia de a
implementa Proiectul, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul Contract si cu
legislatia in vigoare;
(5) Ghidul Solicitantului si Cererea de finantare a BENEFICIARULUI, impreunš cu anexele
acesteia, fac parte integrantš din prezentul Contract;
ART. 4. — DURATA CONTRACTULUI
(1) Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii acestuia si este valabil panš la data
depunerii Raportului Final de cštre BENEFICIAR la directia de specialitate din cadrul
Consiliului Judelean lasi;
(2) Implementarea Proiectului va incepe in ziva imediat urmštoare datei semnarii
Contractului; durata de implementare este de maxim 18 luni;
(3) Contractul de finantare inceteaza in urmštoarele cazuri:
la expirarea perioadei prevšzute la art.4(1);
3.1.
3.2. cu acordul partilor contractante;
3.3.
ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale de cštre Parti, constatarea
facandu-se de cštre organele de control abilitate de lege.
ART.5. CONTRIBUTIA PARTILOR
(1) Valoarea totalš a Proiectului eligibil pentru finantare este estimatš la
lei, inclusiv TVA, in conformitate cu cererea de finantare
nr
lei,
(2) Valoarea finantarii nerambursabile acordate de FINANTATOR este de
inclusiv TVA, reprezentand un procent de
din valoarea totalš eligibilš a
Proiectului;
lei inclusiv TVA, alcatuitš din
(3) Valoarea cofinantarii BENEFICIARULUI este de
cofinantarea de
lei, reprezentand
% din valoarea totala
eligibilš a proiectului si din valoarea totalš neeligibilš a proiectului de lei,
conform Cererii de finantare a BENEFICIARULUI depusš si aprobatš de catre Comisia
de evaluare si selectionare;
Partile alocš urmštoarele sume:
(4) In anul
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4.1.
4.2.

Consiliul Judetean lasi suma de
Consiliul Local al

lei, inclusiv TVA;
suma de

lei, inclusiv TVA.

ART.6. DREPTURILE 51 OBLIGATIILE PART1LOR
(1) FINANTATORUL - U.A.T JUDETUL IA51, prin Consiliul Judetean laši, are urmštoarele
drepturi ši obligatii:
Obligatia de a asigura transmiterea, catre BENEFICIAR, a sumelor acordate cu titlu
1.1.
de finantare eligibilš in cadrul Programului pentru realizarea Proiectului
in contul deschis la
intr-un termen nu mai mare de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii de platš de
cštre BENEFICIAR, cu conditia ca documentatia inaintat'š pentru plata sš fie
completš;
1.2. Obligatia de a asigura verificarea corespondentei intre suma alocatš si
documentele solicitate la decontare, in conformite cu prevederile Ghidului
Solicitantului;
Obligatia de a valida Raportul Final de activitate si Raportul Financiar al
1.3.
BENEFICIARULUI in termen de cel mult 30 zile de la data depunerii acestuia, in
conditiile respectšrii prevederilor prezentului contract, a Ghidului Solicitantului si ale
legislatiei aplicabile in vigoare;
Dreptul de a asigura programarea, coordonarea si monitorizarea fondurilor alocate
1.4.
cštre Beneficiari ca urmare a acordšrii finantarii nerambursabile in scopul realizarii
Proiectului de investitii eligibil care face obiectul prezentului Contract;
Dreptul de a asigura participarea a doi reprezentanti din partea FINANTATORULUI
1.5.
care sš participe la receptia la terminarea lucrarilor organizatš de BENEFICIAR in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului
privind receptia constructiilor care fac obiectul prezentului contract, 1n calitate de
invitati;
Reprezentantii FINANTATORULUI impreunš cu reprezentantii cu atributii de control
1.6.
din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat in Constructii-ISC sau alte organisme
abilitate, pot efectua verificari prin sondaj pentru lucrarile realizate la obiectivele de
investitii derulate prin Program sau verificari specifice la dotarile si echipamentele
achizitionate.
, prin Consiliul Local
(2) BENEFICIARUL - U.A.T Comuna
are urmštoarele drepturi si obligatii:
2.1. Obligatia de a asigura implementarea Proiectului, cu maximum de profesionalism si
eficientš, in conformitate cu cele mai bune practici in domeniul vizat, cu prevederile
Cererii de finantare anexate, cu prevederile Documentatiei tehnico-economice
aferente, cu prevederile prezentului Contract si cu respectarea legislatiei aplicabile;
Obligatia de a asigura cofinantarea de minim 10% din valoarea totala eligibila a
2.2.
Proiectului, precum si cheltuielile neeligibile ale proiectului;
Obligatia de a contracta, dupš aprobarea cererii de finantare si semnarea
2.3.
contractului de finantare, furnizarea de dotari sau echipamente/servicillefluctile
necesare cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice;
Obligatia de a derula, de a urmari si de a verifica lucrarile aferente Proiectului prin
2.4.
personal calificat si autorizat;
Obligatia de a suporta din bugetul propriu sumele reprezentand cheltuieli conexe,
2.5.
inclusiv cheltuieli de mentenanta, intretinere, paza, etc, efectuate peste plafoanele
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2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

maxime de cheltuieli specificate in Ghidul solicitantului, pentru o perioadš de 5 ani
de la efectuarea platii finale;
Obligatia de a suporta din bugetul propriu sumele reprezentand cheltuieli legate de
sustenabilitatea/durabilitatea obiectivului de investitii;
Obligatia de a utiliza sumele virate de FINANTATOR conform destinatiel precizate
in prezentul Contract; angajarea fondurilor se va face numai pe baza de documente
justificative si cu respectarea dispozifillor legale in vigoare;
Obligatia de a restitui sumele ramase neutilizate pana la sfarsitul anului bugetar, in
conturile din care acestea au fost incasate, conform legii;
termen de cel mult 15 de
Obligatia de a depune la sediul FINANTATORULUI,
zile de la finalizarea Proiectului, Raportul Final de activitate si Raportul Financiar
final, conform Ghidului solicitantului; in situatia care documentatia transmisš de
BENEFICIAR nu va fi completš, finantarea nerambursabila acordatš va fi returnatš
integral FINANTATORULUI;
Obligatia de a reflecta corect si la zi, in evidentele sale contabile, toate operatiunile
economico — financiare ale proiectului sš le prezinte FINANTATORULUI ori de
cate ori sunt solicitate;
Obligatia de a obtine autorizatia de construire;
Obligatia de angajare a dirigintilor de santier;
Obligatia de a furniza FINANTATORULUI, cu cel putin 5 zile inainte de
destasurarea activitšfil/activitatilor cuprinse In Proiect, informatii cu privire la
acestea (anunt privind data, ora locul desfšsurarii, modificari apšrute, etc);
Obligatia de a solicita FINANTATORULUI doi reprezentanti care sa participe la
receptia la terminarea lucrarilor organizata de BENEFICIAR in conformitate cu
prevederile H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor care fac obiectul prezentului Contract, in calitate de invitati;
Obligatia de a acorda FINANTATORULUI precum si altor organisme cu atributii de
control dreptul de acces la locurile spatille unde se implementeaza Proiectul;
Obligatia de a Intocmi de a prezenta FINANTATORULUI, ori de cate ori sunt
solicitate pe timpul derularii Proiectului, rapoarte de activitate cu privire la stadiul
implementšrii acestuia, cheltuielile efectuate la data solicitaril stadiul indeplinirii
obiectivelor propuse in Proiect precum orice alte date pe care FINANTATORUL
le solicita cu privire la derularea Proiectului;
Obligatia de a pastra, conform prevederilor legale, pentru o perioada de 5 ani de la
data incheierii prezentului Contract, toate documentele originale inclusiv
documentele financiare care atesta desfšsurarea Proiectului sa accepte controlul
si verificarile FINANTATORULUI in legšturš cu modul de utilizare a fondurilor ce
constituie finantarea nerambursabila;
Obligatia de a mentine proprietatea obiectivului de patrimoniu si natura domeniului
specific de activitate eligibil pentru care s-a acordat finantare sš nu gajeze sau
ipotecheze bunurile achizitionate din finantarea nerambursabilš pe o perioadš de
cel putin 5 ani de la efectuarea platii finale, cu respectarea prevederilor legale in
vigoare, specifice fiecšrui domeniu specific de activitate/componentš eligibilš;
Obligatia de a mentiona finantarea nerambursabilš primitš din partea
FINANTATORULUI pentru realizarea Proiectului pe orice bun, document sau
material produs, precum in orice comunicate, declaratil sau interviuri furnizate
presei scrise, video, audio si electronice mentiunea va fi insotita de stema Judetului
lasi - Consiliului Judetean lasi;
Are si celelalte drepturi si obligatii care rezultš din Ghidul solicitantului.
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ART.7. PROCEDURI DE PLATA
(1) BENEFICIARUL va primi finantarea aprobat'š in transe, conform mecanismului decontarii
cererilor de plata;
(2) Transele nu vor depšsi 90% din valoarea totalš a cheltuielior eligibile efectuate in perioada
de referintš;
(3) Cererile de platš sunt:
3.1. Cereri intermediare, depuse de cštre BENEFICIARUL finantšrii nerambursabile pe
perioada de referintš;
baza cheltuielilor eligibile efectuate
3.2. Cerere finalš, depusš de catre BENEFICIARUL finantšrii nerambursabile pe baza
ultimelor cheltuielilor eligibile efectuate, la finalul Proiectului, corespunzator activitatilor
proiectului si duratei de implementare a acestora.
(4) Cererile de platš vor fi insotite de copii dupš documente justificative conform prevederilor
din Ghidul solicitantului, de Raportul de activitate si Raportul financiar intermediar si/sau
final;
(5) FINANTATORUL va transmite BENEFICIARULUI suma aprobatš la platš prin Notificarea
aferentš Cererii de platš;
(6)In cazul in care cererile de plata (intermediare si/sau finalš) contin cheltuieli considerate
neeligibile de cštre FINANTATOR, se vor accepta numai cheltuielile eligibile;
(7) FINANTATORUL deconteaza cheltuieli neprevšzute, asa cum sunt acestea definite in
Program si in legislatia in vigoare, in cuantum care nu depaseste 5% din cheltuielile directe
eligibile incluse in bugetul Proiectului si care vor fi folosite in conformitate cu legislatia in
domeniul achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale aparute in timpul
executiei;
(8) Cheltuielile neeligibile sunt suportate integral de cštre BENEFICIAR;
(9) Nerespectarea de cštre BENEFICIAR a obligatiei privind depunerea Raportului final de
activitate si a Raportului Financiar va fi sanctionatš cu interzicerea participarii acestuia la
obtinerea ulterioarš de finantari nerambursabile de la FINANTATOR pentru urmštorul an
financiar si BENEFICIARUL va fi obligat sš restituie FINANTATORULUI transele anterioare
primite;
(10)
FINANTATORUL nu va elibera BENEFICIARULUI ultima transš a finantšrii
nerambursabile mai thainte de validarea Raportului final de activitate si a Raportului financiar
final, pe care BENEFICIARUL este obligat sa le depuna la sediul FINANTATORULUI in
termen de cel mult 15 de zile de la terminarea activitatii;
(11)
BENEFICIARUL trebuie sš participe la fiecare cerere de plata cu contributia proprie la
cheltuielile totale ale proiectului, conform Ghidului solicitantului ; in cazul in care
BENEFICIARUL nu face dovada acestei participari, FINANTATORUL va suspenda
ulterioare
BENEFICIARUL va fi obligat sš restituie FINANTATORULUI transele
anterioare primite ;
(12)
Acordarea finantarii de cštre FINANTATOR se va face doar 1n cazul respectšrii
conditiilor stabilite in prezentul Contract, in Ghidul solicitantului
in Cererea de finantare
depusa de BENEFICIAR;
(13)
Finantarea nerambursabilš nu poate face obiectul angajamentului sau pretentillor unei
terle parti integral sau partial;
(14)
Finantarea nerambursabilš va fi utilizatš numai 1n scopul realizarii Proiectului;
(15)
Plata se va face in limita prevederilor bugetare trimestriale anuale.
ART.8. RAPORTAREA
(1) BENEFICIARUL are obligatia de a prezenta Autoritštii Finantatoare Rapoartele intermediare
de activitate, Rapoartele financiare intermediare si/sau Raportul final de activitate si Raportul
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Financiar final;
(2) Raportul final de activitate va contine:
2.1. 0 componentš narativš - va cuprinde informatii despre activitštile realizate,
principalele realizari fatš de scopul si obiectivele stabilite, rezultatele obtinute,
dificultštile intampinate;
2.2. 0 componentš financiarš - va cuprinde informatii despre modul de utilizare a
fondurilor primite si cheltuite, inclusiv cele cheltuite din surse proprii pentru cheltuielile
si regularitatii
eligibile si neeligibile, inclusiv confirmarea realitštii,
operatiunilor / procedurilor efectuate;
Raportul Financiar final se vor depune in original, la
(3) Raportul final de activitate
FINANTATOR, in termen de maxim 15 de zile de la incheierea implementarii proiectului, pe
suport de hartie si electronic;
(4) BENEFICIARUL va depune impreunš cu Raportul final de activitate si Raportul financiar final
cate un exemplar din toate documentele si materialele produse in perioada de derulare a
Proiectului (documente audio si video, materiale promotionale, publicatii, suporturi de curs,
etc.), copii ale referintelor la Proiect care au aparut in mass — media, dovezi ale inregistrarii
in contabilitatea proprie a cheltuielilor realizate prin Proiect.

ART.9. RESPONSABILITATEA
(1) BENEFICIARUL este raspunzator pentru implementarea Proiectului in conformitate cu
legislatia romanš
Cererea de finantare, prezentul Contract si anexele sale, precum
vigoare;
si regularitštii
(2) BENEFICIARUL este obligat sš procedeze la confirmarea
operatiunilor / procedurilor efectuate;
(3) FINANTATORUL angajatii acesteia declinš intreaga responsabilitate in caz de accident,
boalš, ranire, deces, pierdere sau pagubš suferita de persoane sau bunuri, care rezultš,
direct sau indirect, din activitštile desfšsurate ca parte a Proiectului ce face obiectul acestui
Contract.
ART.10. SANCTIUNI PENTRU NEiNDEPLINIREA CONTRACTULUI
in situatia in care BENEFICIARUL, din vina sa exclusivš, nu respectš prevederile Contractului
si anexelor sale, FINANTATORUL va percepe penalitati de 0,1%/zi din valoarea totalš a
finantarii nerambursabile eligibile, pana la indeplinirea efectivš a obligatiilor.
ART.11. iNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul Contract inceteaza de drept dupa indeplinirea obligatiilor contractuale de catre
ambele Par-ti sau prin acordul scris al Partilor.
ART.12. SUSPENDAREA CONTRACTULUI
Suspendarea prezentului Contract intervine la cererea FINANTATORULUI, in cazul in care
aceasta are nelšmuriri cu privire la docunnentele prezentate de cštre BENEFICIAR sau alte
situatii care necesita verificari suplimentare, panš la clarificarea situatiei care a impus
suspendarea Contractului.
ART.13. REZILIEREA CONTRACTULUI
(1) Contractul de finantare este reziliat de plin drept, farš a fi necesarš punerea in intarziere,
daca, in termen de 10 zile lucrštoare de la transmiterea unei notificari de catre
FINANTATOR, BENEFICIARUL nu remediaza aspectele sesizate ;
(2) Notificarea se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la data constatarii neindeplinirii
sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor
contractuale ;
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(3) FINANTATORUL poate rezilia Contractul daca BENEFICIARUL nu demareaza realizarea
Contractului in termenul stabilit in Contract ;
(4) Nerespectarea termenelor si prevederilor din Contract duce la pierderea finantšrii
nerambursabile, restituirea de catre BENEFICIAR a transelor primite, precum si
interzicerea participarii pentru obtinerea de finantari nerambursabile de la FINANTATOR
pentru urmštorul an financiar;
(5) in cazul rezilierii Contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale,
BENEFICIARUL finantšrii nerambursabile este obligat ca in termen de 15 zile lucrštoare
sš returneze FINANTATORULUI sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare
ale acestuia, in vederea finantarii altor programe si proiecte de interes public.

ART.14. LITIGII
(1) Solutionarea oricšrui litigiu in legatura cu derularea prezentului Contract se va face pe
cale amiabilš;
(2) in situatia in care divergentele nu s-au solutionat in acest mod, partea nemultumitš se
poate adresa instantelor judecatoresti competente, potrivit legii;
(3) Prezentul Contract este guvernat de legea romanš.
ART.15. MODIFICARI 51 AMENDAMENTE
(1) BENEFICIARUL are obligatia de a anunta imediat, in scris, FINANTATORUL de
eventualele schimbari intervenite in derularea Contractului (anulare, modificarea datei de
incepere sau duratei, modificari in derularea activitštilor, numar de subcontractanti,
modificari ale bugetului, etc);
(2) Modificarile minore ale derularii activitštii Proiectului, care nu afecteaza obiectivele
numai dupš
Proiectului, pot fi facute cu notificarea prealabila a FINANTATORULUI
primirea acordului scris al acestuia in termen de maxim 10 zile lucratoare de la solicitare.
ART.16. NOTIFICARI, INFORMARI
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie sš se transmitš sub formš de
document scris;
(2) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care
confirmš primirea;
(3) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urmštoarele forme:
a) scrisoare prin postš;
b) fax;
e) electronic.
(4) In cazul in care documentele scrise se transmit in forrinš electronicš, acestora le sunt
aplicabile prevederile legale referitoare la semnštura electronicš, astfel incat sš
indeplineascš conditille de probš de validitate ale unui act juridic.
ART.17. FORTA MAJOFtA
(1) in caz de fortš majorš, Partea care invocš forta majorš va informa despre aceasta
celeilalte Parti, in interval de 5 zile de la aparitia acesteia;
(2) Situatiile de fortš majora sunt astfel declarate de autoritšti competente si prelungesc
automat termenele contractuale cu durata existentei for -tei majore;
(3) Situatiile de fortš majorš exonereaza Partile de raspundere in ceea ce priveste
indeplinirea obligatiilor ce le revin;
(4) La incetarea situatiei de fortš majorš, in acelasi termen de 5 zile, Partea care a invocat
forta majorš este obligatš sš instiinteze asupra incetšrii acesteia, in caz contrar cealalta
Parte este in drept sš rezilieze contractul.
Dispozitiile prezentului Contract se completeaza cu prevederile legale in materie.
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Prezentul Contract s-a incheiat astšzi
fiecare Parte, in limba romšnš si contine

in 2 (douš) exemplare, cate unul pentru
pagini.

Noi, subsemnatii, declaršm cš am citit si acceptat termenii si conditiile acestui contract de
finantare, (inclusiv anexele).
Pentru BENEFICIAR

Pentru FINANTATOR
UAT Judetul lasi

UAT

COSTEL ALEXE
Presedinte Consiliul Judetean lasi

Primar al

Secretarul General al Judetului lasi
Lšcršmioara VERNICA- DASCALESCU

Bef Serviciu, Serviciul Fonduri Speciale, Sintezš si Recuperare Creante
Elena - Adriana MARGARINT
Vizat pentru control financiar preventiv propriu

Directia Economicš - Director Executiv,
Elena ARVINTE

Serviciul Financiar-Contabil,
Bef Serviciu Mihaela DOROBAT

Directia Juridicš - Director Executiv,
Gabriela ALUNGULESEI

Directia Proiecte si Dezvoltare Durabilš - Director Executiv
Marieta AFILIPOAIE
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Anexa 6

-

Model aconi de pai tenenat

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1.PARTILE
1. Al , cu sediul in adresa completš a sediului, codul fiscal
proiect (partener 1)

avdnd calitatea de lider de

— avdnd calitatea de partener 2
codul fiscal — avand calitatea de partener 3,

2. A2, cu sediul in adresa completš a sediului, codul fiscal
3. A3 , cu sediul in adresa completš a sediului,

in funcfie de numšrul de patteneri propuqi in parteneriat
au convenit urmštoarele:

Art. 2. OBIECTUL
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile si obligatiile pšrtilor, contributia
flecšrei pšrti la cofinantarea cheltuielilor totale, precum si responsabilitštile ce le revin in
implementarea activitšfilor aferente proiectului: titlul proiectului, finantat prin Programul
Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi.
(2) Cererea de finantare

si anexele sale sunt parte integrantš a acestui acord.

Art. 3.ROLURI $1 RESPONSABILITATI IN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
(1) Rolurile si responsabilitštile partenerilor sunt descrise si corespund prevederilor din
cererea de finantare — care este documentul principal in stabilirea acestor aspecte ale
parteneriatului, precum si din anexele sale, dupš cum urmeazš:
Organizatia

Roluri §i responsabilitšti

A1 LIDER DE PROIECT
(PARTENER 1)

[Se vor descrie activitšfile qi subactivitš file pe care fiecare
partener trebuie seš le implementeze, in strinsš corelare cu
informaliile fumizate in cererea de finanfare qi anexele sale]

A2 Partener 2
A3 Partener 3

(2) Contributia la cofinantarea cheltuielilor totale ale proiectului:
Partenerii vor asigura contributia la cofinantarea cheltuielilor totale ale proiectului asa cum
este precizat In cererea de finantare, anexele sale si in prezentul acord, astfel:

Contributia (unde este cazul)

Organizatia
A1

LIDER

DE

PROIECT

Valoarea contribuliei (in leij
1

(PARTENER 1)

Valoarea contribufiei la valoarea totalš a proiectului (%)

A2 Partener 2

Valoarea contribufiei rin lei)
Valoarea contributiel la valoarea totalš a proiectului (%)

A3 Partener 3

Valoarea contribufiei (in lei)
Valoarea contributiei la valoarea totalš a proiectului (%)

(3) Plšti:
•

Toate platile pentru proiect vor fi facute de cštre Liderul de proiect (Partener 1) din
contul deschis distinct al proiectului.

•

Plštile cštre parteneri pentru activitštile lor vor fi fšcute pe baiš de facturi emise cštre
Liderul de proiect (Partener 1).

Art. 4. PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI
Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsš intre zz/lVaaaa §i zz/II/aaaa.
Nota: Acordul de parteneriat poate sš inceteze cel mai devreme la trei ani de la data
finalizšrii proiectului.

Art. 5.DREPTURILE $1 OBLIGATIILE LIDERULUI DE PROIECT (PARTENERULUI 1)
5.1.Drepturile liderului de proiect
(1)Liderul de proiect are dreptul s'š solicite celorlalti parteneri furnizarea oricšror informatii §i
documente legate de proiect, in scopul elaboršrii rapoartelor de progres, a documentelor
de solicitare a rambursšrii, sau a verificšrii respectšrii normelor in vigoare privind
atribuirea contractelor de achizitie publicš.
(2)Liderul de proiect are dreptul de a suspenda plštile cštre un partener in situatia in care
acesta nu-§i indepline§te partea sa din executia proiectului a§a cum a fost asumatš prin
cererea de finantare.
5.2.0bligatiile liderului de proiect
(1) Liderul de proiect (Partener 1) va semna cererea de finantare §i contractul de finantare.
(2) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, ii va informa despre
progresul in implementarea proiectului §i le va furniza copii ale rapoartelor de progres §i
financiare.
(3) Propunerile pentru modificšri importante ale proiectului (ex. activitšti, parteneri etc.),
trebuie sš fie convenite cu partenerii inaintea solicitšrii aprobšrii de cštre Autoritatea de
Finantatoare.
(4) Liderul de proiect va raspunde de desfa§urarea corectš a procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie publicš, de cštre ceilaiti parteneri, conform normelor legale in
vigoare.
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(5) Liderul de proiect va inainta documentele de solicitare a cererii de platš/ rambursarii,
impreunš cu documentele justificative, rapoartele intermediare/final etc., conform
procedurilor de implementare stabilite prin contractul de finantare.
(6) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obtinute de la Autoritatea Finantatoare
pentru cheltuielile angajate de cštre ceilalti parteneri.
(7) in cazul in care unul dintre parteneri, nu duce la indeplinire una sau mai multe din
obligatiile care le revin conform celor asumate prin cererea de finantare §i procedurilor de
implementare stabilite de catre Autoritatea Finantatoare (ex. implementarea unor activitšti,
asigurarea contributiei la cofinantarea proiectului, respectarea normelor in vigoare privind
procedura de atribuire a contractelor de achizitie publicš), liderul de proiect va prelua in
totalitate responsabilitatea de a indeplini aceste obligatii.
(8)

cazul unui prejudiciu, liderul de proiect raspunde solidar cu partenerul din vina cšruia a
fost cauzat prejudiciul.

Art. 6.DREPTURILE $1 OBLIGATIILE PARTENERILOR
6.1. Drepturile partenerilor
(1) Cheltuielile angajate de parteneri, sunt eligibile in acela§i fel ca §i cheltuielile angajate de
cštre liderul de proiect corespunzator rolurilor avute in proiect.
(2) Partenerii au dreptul, prin transfer realizat de catre liderul de proiect, la fondurile obtinute
de la Autoritatea Finantatoare pentru cheltuielile angajate de cštre ace§tia, care au fost
certificate ca eligibile.
(3) Partenerii au dreptul sš fie consultati cu regularitate de catre liderul de proiect, sa fie
implementarea proiectului §i sš se furnizeze, de cštre
informati despre progresul
liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres §i financiare.
(4) Partenerii au dreptul sš fie consultati, de catre liderul de proiect, in privinta propunerilor
pentru modificari importante ale proiectului (ex. activitšti, parteneri etc.), inaintea solicitarii
aprobarii de cštre Autoritatea Finantatoare.
6.2. Obligatiile partenerilor
punš la dispozitia liderului de proiect documentatiile de atribuire
(1) Partenerii sunt obligati
elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publicš, spre
verificare.
(2) Partenerii sunt obligati sš transmitš copii conforme cu originalul dupš documentatille
complete de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie
publicš, in scopul elaboršrii documentelor de solicitare a cereri de plata/ rambursarii.
(3) Partenerii sunt obligati sš furnizeze orice informatii de naturš tehnica sau financiarš legate
de proiect, solicitate de cštre Autoritatea Finantatoare sau orice alt organism abilitat
verifice sau sš realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor.
(4) Partenerii sunt obligati sš furnizeze liderului de proiect orice informatii sau documente
scopul elaborarii rapoartelor intermediare/final.
privind implementarea proiectului,
in cazul unui prejudiciu, partenerul din vina cšruia a fost cauzat prejudiciul raspunde
solidar cu liderul de proiect.
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Art. 7. PROPRIETATEA
(1) Liderul de proiect si partenerii au obligatia sš mentinš proprietatea facilitštilor construite/
modernizate/ extinse, a bunurilor achizitionate §i natura activitštii pentru care s-a acordat
finantare §i sš nu gajeze sau ipotecheze facilitatile construite/ modernizate/ extinse §i
bunurile achizitionate din finantarea nerambursabilš, pe o perioadš de cel putin 3 ani
dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului / cel putin 5 ani dupa finalizarea
perioadei de implementare a proiectului (in cazul proiectelor care implica investitii legate
de terenuri §i / sau cladiri (inclusiv renovarea / reabilitarea acestora) §i sš asigure
exploatarea §i fntretinerea in aceastš perioadš. inainte de sfar§itul proiectului,
partile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a
echipamentelor, bunurilor, cladirilor etc. achizitionate prin proiect. Copii ale titlurilor de
transfer vor fi ata§ate raportului final.
(2) Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, cladirilor
etc. achizitionate din finantarea nerambursabila, la locul de desfš§urare a proiectului §i
exclusiv in scopul pentru care au fost achizitionate.

Art. 8. DISPOZITII FINALE
(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabila numai atunci cand este convenitš de
toate partile.
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legšturš cu el, pe care partile
nu le pot solutiona pe cale amiabilš, vor fi solutionate de instantele competente.
(3) Partile sunt de acord cš prezentul acord este guvernat de legea romana.

intocmit in numšr de exemplare, in limba romanš, cate unul pentru fiecare parte §i un original
pentru formularul de aplicatie.

A1 Lider de
proiect
(Partener 1)

Numele, prenumele qi funcfia reprezentantului Semnštura Data qi locul
semnšrii
legal al organizafiei

A2 Partener
2

Numele, prenumele qi func•ia reprezentantului Semnštura Data qi locul
semnšrii
legal al organizafiei

A3 Partener
3

Numele, prenumele qi funclia reprezentantului Semaštura Data qi locul
semnbrii
legal al organizafiei
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ANEXA
Model-cadru

ROMANIA
Judetul
CONSILIUL LOCAL AL

Codul de inregistrare fiscala:

1)
2)
3)

STEMA
UNITATII
ADMINISTRATIVTERITORIALE

HOTARAREA
20.
din
nr.
privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii — Proiect
si a cofinantarii Proiectului prin Programul Judetean de
Dezvoltare Economico-Socialš lasi pentru perioada 2021-2024;

Consiliul Local al
Avand in vedere:
-

-

-

2), in calitatea sa
Referatul de aprobare prezentat de cštre primarul
privind aprobarea realizarii
20
de initiator, inregistrat cu nr.
obiectivului de investitii si a cofinantšrii proiectului prin
Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi pentru perioada 20212024, prin care se sustine necesitatea de a asigura resursele financiare pentru
realizarea investiVilor publice de interes local, a caror documentatie tehnicoeconomica/notš de fundamentare a fost aprobatš prin Hotšrarea Consiliului Local nr.
/20 privind
precum si oportunitatea
constituind un aport pentru dezvoltarea
proiectului
colectivitštii;
Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, inregistrat cu nr. 20 , prin
care se motiveazš, in drept si in fapt, necesitatea si oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitšfii;
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local
privind aprobarea
Hotararea Consiliului Judetean lasi nr
Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Socialš lasi pentru perioada 20212024 precum si a Ghidului Solicitantului;
Prevederile art. 16(1) si art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art.8 si art.89(8) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
Prevederile art. 173 alin. (1) lit.b) si lit.e), alin.(3) lit. d), alin.(7) lit.c) din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul dispozitiilor art. 196(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOTARASTE:

Proiectului
cofinantarea
realizarea si
Se aprobš
cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Econonnico-Socialš
lasi pentru perioada 2021-2024.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local inaintea semnšdi
contractului de finantare, pentru perioada de realizare a investitiei.
Art. 3. - Autoritštile administratiei publice locale se obligš sš asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadš de minimum 5 ani de la
data efectuarii ultimei plšti in cadrul Proiectului.
dubla sa
Art. 4. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia,
calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 5. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotšti se asigurš de cštre primarul
3).
2),
Art. 6b. - Prezenta hotšršre se comunicš, prin intermediul secretarului
prefectului judetului
2)
in termenul prevšzut de lege, primarului
1) si se aduce la cunostintš publicš prin afisarea la sediul primšriei,
6).
precum si pe pagina de internet www
Art.

1.

Contrasemneazš:

Presedintele de sedintš,

2)
L.S.

As
(prenumele

numele)
(prenumele

numele)

') Se inscrie denumirea judetului.
Se inscrie categoria unitstS administrativ-teritoriale solicitante.
3) Se inscrie denumirea unitšSi/subdiviziunil administrafiv-teritoriale solicitante.
4) Se insaie codul de Thregistrare fiscals a unitšfii/subdiviziunii administrafiv-teritoriale.
5) Se inscrie denumirea proiectului asa cum apare ea in cererea de finantare.
6) Se inscrie adresa paginii de internet a unitšfii/subdiviziunii administrafiv-tentoriale.
NOTA: Prezentul model-cadru se adapteazš, in mod corespunzštor, potrivit evenimentelor legislafive, precum si
situaSei specifice fiecšrei unitšti administrafiv-teritoriale solicitante.

_
CARTUB NECESAR DE INSERAT PE HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL,
DUPA SEMNATURA PREBEDINTELUI DE BEDINTA BI CEA A SECRETARULUI
PROCEDURA OBLIGATORIE ULTERIOARA ADOPTARII
HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL
Nr.
crt.

NR..../20...
Semndtura persoanei
Data
responsabile sd
ZZ/LLJAN
efectueze procedura
3
2

OPERATIUNI EFECTUATE

1
0
Adoptarea hotaršdi
1
Comunicarea cštre primarul comuneil
2
Comunicarea cštre prefectul judetuluil+ )
3
Aducerea la cunostintš publica'+')
4
Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual')
5
produce efecte)
Hotdrirea devine obligatorie
6
completšrile
Extrase din Legea administraLiel publice locale nr. 215/2001, republicatš, cu modificdrile
ulter'oare:
i) art. 48 alin. (2): „Secretarui unitatij administrativ-teritoriale va comunica hotararile consiliului local primarului ai
prefectului de indatš, dar nu mai ta tziu de 10 zile lucratoare de la data adoptšrii.";
2)art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoatinta publicš a hotara tilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile
de /a data comunicarii oficiale catre prefect";
3)art. 49 alin. (1): „Hotšrarile cu caracter normativ devin obligatorii ai produc efecte de la data aducerii lor la
cunostintš publicš, iar cele individuale, de la data comunicatii."
art. 115 alin. (3): „Hotštarile consiliului local se comunica in mod obligatoriu:
a) primarului unitštii administrativ-teritoriale;
b) prefectului judetului."
5) art. 115 alin. (6): „Actele autoritatilor administratiei publice locale se vor aduce la cunoatintš publica prin gnja
secretarului unitštii administrativ-teritoriale."

ei

si

Informatri pnvind indeplinirea obligatrilor publicani pe pagina de internet a

2)

Nr.
crt.
A
1.

2.

3.

4.
5.

s)

Denumirea documentelor ai a informatiilor ce
fac obiectul publicarii pe pagina de intemet la
adresa
r0
www

Data aprobšrii
ultimelor
documente ai
informaai

B
bugetele prevšzute la art. 1 alin. (2) aprobate,
inclusiv anexele acestora;
situatrile financiare asupra executiei bugetare
bugetelor
trimestriale ai anuale aferente
prevšzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plarile
restante;
consolidat
al
general
bugetul
unitaWsubdiviziunii administrativ-teritoriale,
intocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin
comun al ministrului dezvoltarii regionale ai
administrariei publice ai al ministrului finantelor
pubfice
registrul datoriei publice locale, precum ai
registrul garantiilor locale, actualizate anual

C

programul
de
investitli
publice
unitšai/subdiviziunii administrativ-teritoriale

Data publicarii pe
pagina de internet
a ultimelor
documente ai
informatii
D

Data publicšni pe pagina
de internet la adresa
http://uatmdrap.ro/
a ultimelor documente
informap

si

Numgrul de inregistrare
generat automat

E

al

Extras din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific6rile 6i complethrile ulterioare:
,Art 76'. - (1) Ordonatorii principali de credite ai institupor publice locale au obfigatia publicšrii pe paginile de internet ale
unitš ilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a urrnštoarelor documente si informafit
a) proiectele bugetelor prevšzute la art. 1 alin. (2) supuse consultšrii pubfice, inclusiv anexele acestora, in maximum douš zile
lucrš oare de la supunerea spre consultare publicš;
b) comunicšrile prevšzute la art. 57 alin. (2'), in maximum 5 zile lucrštoare de la primire;
c) bugetele prev5zute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, in maximum 5 zile lucratoare de la aprobare;
d) situatiile financiare asupra executiel bugetare trimestriale si anuale aferente bugetelor prevšzute la art. 1 alin. (2), inclusiv pištile
restante, in maximum 5 zile lucrštoare de la depunerea la directiile generale ale finantelor publice;
e) bugetul general consolidat al unitštii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, intocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun
al ministrului dezvoltšrii regionale si administratiei pubfice si al ministrului finantelor publice, in maximum 5 zile lucrštoare de la
prezentarea in consiliul local;
f) registrul datoriei publice locale, precum si registrul garantfilor locale, actualizate anual, panš la data de 31 ianuarie a fiecšrui an;
g) programul de investitii publice al unitštii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in maximum 5 zile lucrštoare de la aprobare.
(2) Informaple prevšzute la alin. (1) se transmit in format electronic in termen de 5 zile lucrštoare de la termenele prevšzute la alin.
(1) Ministerului Dezvoltšrii Regionale si Administratiei Publice, in vederea publicarii pe pagina de intemet a acestuia.
(3) Se considerš indeplinitš obligatia prevšzutš la alin. (2) numai dupš obtinerea numšrului de inregistrare generat automat de
programul informatic dupš incarcarea informatillor."

