
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. 
Din .08.2018 

Privind:Aprobarea proiectnlui si a cheltuielilor Iegate de proiect si de aprobare a acordului 
de parteneriat, CONSTRUCŢII COLI cod Mysmis 125158, Axa prioritar ă  10 
Imbunătăţirea infrastructurii educa ţionale, Prioritatea de Investitii 10.1 Investi ţiile în 
educaţie, si formare, inclusiv în formare profesional ă , pentru dobândirea de competen ţe si 
învăţare pe tot parcursul vie ţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ţie si formare 

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 69563/10.08.2018 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	.. 

datade 43 .08.2018; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 69564 /10.08.2018; 
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Fonduri Europene înregistrat sub nr. 

69565/1 0.08.20 1 8; 
- 	rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.................. 
- Solieitare nr. 63 70/08 .08 .20 1 8 de la Institutia Prefectului Judetului Galati privind 

documentatia solicitata de Ministerul Educatiei Nationale pentru depunere cerere de 
finantare in vederea rambursarii cheltuielilor ocazionate de constructia/reabilitarea si 
dotarea cu mobilier a unitatilor de invatamant; 

- Prevederile Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  10 
Îmbunătăţirea infrastructurii educa ţionale Prioritatea de Investitii 1 0. 1 Investi ţiile în 
educaţie, si formare, inclusiv în formare profesional ă, pentru dobândirea de competen ţe 
i învăţare pe tot parcursul vie ţii prin dezvoltarea infastructuri1or de educa ţie si formare 

Apel de proiecte nr. PORJ10/2018/10/10.lb/APC/7REGIUNI 

În baza prevederilor: 
-art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; 
- art. 36 alin 2 lit. b) si lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit. a) pct. 1 din Legea nr.2 1 5/200 1 republicat ă  în 
2007 cu modificările si completările ulterioare; 



În baza art.45, alin 2, lit.a) ş i art.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia 
publică  locală, republicată, cu modificările ş i completările ulterioare; 

HOT Ă R Ă  Ş TE: 

ART 1. Se aprobă  proiectul ,,CONSTRUCŢII SCOLF cod Mysmis 125158 în vederea 
finanţării acestuia în cadrul Programului Opera ţional Regional 20 1 4-2020, Axa prioritară  10 
Imbunătăţirea infastructurii educa ţionale, prioritatea de investi ţii 10.1 Investiţiile în educaţie, si 
formare, inclusiv în formare profesional ă, pentru dobândirea de competen ţe si învăţare pe tot 
parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ţie si formare nr. apelului de proiecte 
nr. POR/10/2018/10/10. lb/APC/7REGIUNI. 
ART 2. Se aprobă  acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCA ŢIEI NAŢIONALE - 
U.M.P.M.R.S.0 - lider de proiect şi Municipiul Tecuci - partener, în vederea implement ării în 
comun a proiectului, conform Anexei 1 - Acordul de parteneriat care face parte integrant ă  din 
prezenta hotărâre. 
ART 3. Se aprob ă  valoarea total ă  a Obiectivului Colegiul Naţional Spiru Haret Tecuci, judeţ  
Galaţi, în cuantum de 2791 14,04 lei (inclusiv TVA) - aferent ă  activităţilor derulate de 
Municipiul Tecuci. 
ART 4. Se aprobă  contribuţia proprie în proiect a Municipiul Tecuci, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contribuţia de 2% din valoarea eligibil ă  a 
proiectului, în cuantum de 5.582,28 lei, reprezentând cofinan ţarea Obiectivului Colegiul 
Naţional Spiru Haret Tecuci, jude ţ  Galaţi cuprins în proiectul ,,CONSTRUCŢII COLI cod 
Mysmis 125158. 
ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot ap ărea pe durata realizării Obiectivului 
Colegiul Naţional Spiru Haret Tecuci, jude ţ  Galaţi, pentru implementarea proiectului 

,,CONSTRUCŢII SCOLI99  cod Mysmis 125158, în condiţii optime, se vor asigura din bugetul 
local. 
ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare realiz ării Obiectivului Colegiul 
Naţional Spiru Haret Tecuci, jude ţ  Galaţi în vederea implementării proiectului 
,,CONSTRUCŢII SCOLFI cod Mysmis 125158 în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare 
a cheltuielilor din instrumente structurale. 
ART 7. Se împuternicete domnul Horia Palmer Hârtopanu s ă  semeneze toate actele necesare ş i 
contractul de finan ţare în numele Municipiul Tecuci, daca este cazul. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  astăzi..................., cu un num ăr de ... voturi pentru, voturi 
abţineri..., voturi împotrivă  ..., din totalul de ... consilieri / membri prezen ţi. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 	 SECRETAR, 
MILITICI GHIORGHI 	 Jr. FOTA 	VALERICA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr.69564/10.08.2018 

Privind: Aprobarea proiectului si a cheltuielilor Iegate de proiect si de aprobare a 
acordului de parteneriat, ,,CONSTRUC ŢII SCOLP cod Mysmis 125158 Axa prioritară  10 
Îmbunătăţirea infrastructurii educa ţionale Prioritatea de Investitii 10.1 Investi ţiile în 
educaţie, si formare, inclusiv în formare profesional ă , pentru dobândirea de competen ţe si 
învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ţie si formare 

Prin proiectul Colegiui National Spiru Haret din Municipiul Tecuci, judetul Galati se 
urmareste reabilitarea unitatii de invatamant. 

Obiectivul general al proiectului propus se inscrie in contextul general al dezvoltarii 
infrastructurii scolare in mediul urban , intrucat proiectul contribuie la valorificarea durabila a 
potentialului uman in vederea: 
-cresterii atractivitatii zonei si implicit a Regiunii Sud Est 
-dezvoltarii economiei la nivel de activitate 
Mentionam ca in cadrul proiectului, UAT Municipiul Tecuci are rol de partener, lider de proiect 
fiind Ministerul Educatiei Nationale. 

Proiectul se va depune spre finantare prin POR 2014 - 2020, Axa prioritar ă  10 Îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale, Obiectivul Specific 1 0. 1 Creterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de p ărăsire 
timpurie a sistemului, precum si pe perioada de durabilitate si de valabilitate a contractului de 
finanţare. 

Valoarea totala a investitiei Colegiul National Spiru Haret din Municipiul Tecuci, judetul 
Galati, este de 1.844.947,42 Iei. 

Valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru investitia Colegiul National Spiru Haret din 
Municipiul Tecuci, judetul Galati, aferenta Liderului de parteneriat - Ministerul Educatiei 
Nationale, este de 1.565.833,38 lei. 

Valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru investitia Colegiul National Spiru Haret din 
Municipiul Tecuci, judetul Galati, aferenta Partenerului - Municipiul Tecuci este de 279. 1 1 4,04 
lei. Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile pentru investitia Colegiul National Spiru 
Haret din Municipiul Tecuci, judetul Galati, este de 5.582,28 Iei, reprezentand 2% . Valoarea 
contribuţiei la total cheltuieli neeligibile pentru investi ţia Colegiul Naţional Spiru Haret Tecuci, 

judeţ  Galaţi este de 0 lei. 
In urma solicitarii Institutiei Prefectului Judetului Galati nr.6370/08.08.2018 privind 

documentatia solicitata de MEN pentru depunere cerere de finantare in vederea rambursarii 



cheltuielilor ocazionate de constructia/reabilitarea si dotarea cu mobilier a unitatilor de 
invatamant cuprinse in proiectul "CONSTRUCTII ŞCOLI" cod Mysmis 125158 Axa prioritar ă  
10 Îmbunătătirea infrastructurii educationale Prioritatea de Investitii 10.1 Investi ţiile în educaţie, 
şi formare, inclusiv în formare profesional ă, pentru dobândirea de competen ţe ş i învătare pe tot 
parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie ş i formare este necesara 
convocarea unei sedinte de indata a Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru aprobarea 
proiectului sus mantionat si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de 
parteneriat. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca proiectul de hotarare privind 
Aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de 
parteneriat, „CONSTRUCTII ŞCOLI" cod Mysmis 125158 Axa prioritară  10 
Îmbunătătirea infrastructurii educationale Prioritatea de Investitii 10.1 Investitiile în 
educatie, şi formare, inclusiv în formare profesional ă , pentru dobândirea de competente ş i 
învătare pe tot parcursul vie ţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie şi formare , 
trebuie supus spre dezbatere si aprobare in forma propusa. 

PRIMAR 

Catalin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURJ EUROPENE 

Nr. 69565 /10.08.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea proiectulni si a cheltuielilor Iegate de proiect si de aprobare a 
acordului de parteneriat, ,,CONSTRUC ŢII COLI cod Mysmis 125158 Axa prioritar ă  10 
Imbunătăţirea infrastructurii educa ţionale Prioritatea de Investitii 10.1 Investi ţiile în 
educaţie, si formare, inclusiv în formare profesional ă , pentru dobândirea de competen ţe si 
învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ţie i formare 

Proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile art. 36 alin 2 lit. b) si lit. d), alin 4 lit. d), 
alin 6 lit. a) pct. 1 din Legea nr.2 1 5/200 1 republicat ă  în 2007 cu modificările si completările 
ulterioare si ale art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare. 

Proiectul ,,CONSTRUCŢII COLI cod Mysmis 125158 Axa prioritară  10 Imbunătăţirea 
infrastructurii educa ţionale Prioritatea de Investitii 10.1  Investi ţiile în educaţie, si formare, 
inclusiv în formare profesional ă, pentru dobândirea de competen ţe si învăţare pe tot parcursul 
vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ţie si formare reprezinta un beneficiu important 
pentru comunitatea locala si cuprinde masuri de fapt ce vor fi concretizate 1a finalul proiectului 
prin imbunatatirea procesului educational. 

Obiectivul de investitii va fi depus spre finantare in cadrul POR 2014-2020 Axa prioritar ă  10 
Imbunătăţirea infrastructurii educa ţionale, propritatea de investi ţii 10. 1 Investiţiile în educaţie, si 
formare, inclusiv în formare profesional ă, pentru dobândirea de competen ţe si învăţare pe tot 
parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ţie si formare nr. apelului de proiecte 
nr. PORI 1 0/20 1 8/1 0/1 0. 1 b/APC/7REGIUNI 

In urma solicitarii Institutiei Prefectului Judetului Galati nr.6370/08.08.201 8 privind 
documentatia solicitata de Ministerul Educatiei Nationale pentru depunere cerere de finantare in 
vederea rambursarii cheltuielilor ocazionate de constructialreabilitarea si dotarea cu mobilier a 
unitatilor de invatamant cuprinse in proiectul sus mentionat este obligatorie Hotararea 
Consiliului Local privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de a aprobare 
a acordului de parteneriat. 

Valoarea totala a investitiei Colegiul National Spiru Haret din Municipiul Tecuci, judetul 
Galati, este de 1.844.947,42 lei. 

Valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru investitia Colegiul National Spiru Haret din 
Municipiul Tecuci, judetul Galati, aferenta Liderului de parteneriat - Ministerul Educatiei 
Nationale, este de 1.565.833,38 Iei. 

Valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru investitia Colegiul National Spiru Haret din 
Municipiul Tecuci, judetul Galati, aferenta Partenerului - Municipiul Tecuci este de 279.114,04 
lei. Valoarea contributiei proprii la total cheltuieli eligibile pentru investitia Colegiul National 
Spiru Haret din Municipiul Tecuci, judetul Galati, este de 5.582,28 lei, reprezentand 2% din 



cheltuielile eligibile. Valoarea contribu ţiei la total cheltuieli neeligibile pentru investi ţia 
Colegiul Naţional Spiru Haret Tecuci, jude ţ  Galaţi este de O Iei. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus consideram ca proiectul de hotarare privind: 
Aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de 
parteneriat, ,,CONSTRUCŢII SCOLP cod Mysmis 125158 Axa prioritară  10 
Imbunătăţirea infrastructurii educa ţionale Prioritatea de Investitii 10.1 Investi ţiile în 
educaţie, si formare, inclusiv în formare profesional ă , pentru dobândirea de competen ţe si 
învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ţie si formare, 
indeplineste conditiile de Iegalitate si oportunitate fapt pentru care iI supunem dezbaterii si 
aprobarii Consiliului Local. 

SefBirou Fonduri Europene 
Constantin Rodica ,Q 

Intocmit: Consilier 

ANEXA 1 la HCL nr ........../............. 

ACORDUL DE PARTENERIAT 



GUVERNUL ROMÂNIEI 

INSTITUŢIA PREFECTULUI 
JUDEŢUL GALAŢI 

Serviciul Strategii 
Guvernamentaie ş i Servicii 

Publice Deconcentrate 

îF 	: 
ROIV1ÂNA 
918208 l SÂRRĂTLJRJM jMPRELJNÂ 

Nesecret 
Nr.65 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 

PRIMĂRIA COMUNEI CUDALBI 

PRIMĂRIA COMUNEI IVEŞTI 

PRIMĂRIA COMUNEI NEGRILEŞTI 

PRIMĂRIA COMUNEI REDIU 

Urmare radiogramei MAI nr.17932107.08.2018 vă  informăm asupra intenţiei Ministerului Educaţiei 

Naţionale (MEN) de a depune cereri de finan ţare în vederea ramburs ării cheltuielilor ocazionate cle 

construcţia!reabilitarea şi dotarea cu mobilier a unit ăţilor de învăţământ cuprinse în Proiectul privind Reforma 

Educaţiei Timpurii şi Proiectul privind Reabilitarea Infrastructurii $colare. 
În calitate de lider de parteneriat MEN întocme şte ş i depune documentaţia necesară, din componenţa 

căreia este obligatoriu s ă  facă  parte documentele ata şate prezentei scrisori, semnate în original de instituţia 

dvs. ca  partener, respectiv: 

I. Acord de parteneriat încheiat cu MEN; 
2. Declaraţie de eligibilitate; 

3. Declaraţie de angajament. 

Documentele vor fi înso ţite obligatoriu ş i de Hotă rârea Consiiiului Local privind aprobarea 
parteneriatului conform modelului ataşat prezentei. 

Întreaga documentaţie este comunicat ă  în format electronic pe adresa de e-mail a institu ţiei dvs., 

urmând ca după  semnare ş i aplicarea ştampilei să  fie prezentat ă  în original Instituţiei Prefectului, Serviciul 

Strategii Guvernamentale ş i Servicii Publice Deconcentrate, cel mai târziu în data cle 14.08.2018. 
Pentru informa ţii suplimentare, persoana de contact este consilier Lorelai Mirela Ghi ţău, telefon 

0236.462.739 int.29024. 

Cu stirnă, 

, 	 Şefserv 

\ 	. 	. 	 Tanţa a flIlu 
-;, 

201808.08 Solicitare documente de Ia comune.docx/D:/ 

Tcl: 0236/462.739 - Fax: 0236/417.28 - E-mail: pctprefecturaaiati.ro 
Galaţi, Str. Domneasc ă, Nr. 56, Cod po ştal 800.008 



Programu( Opera ţ(ona( Regionat 2014-2020 

Ghidut Solicitantutui - Condiţ{i specifice de accesare a fondurilor în cadrut apeluritor de proiecte cu titlul 
PORI2O1 7/1O/1O.1/1O.1/b/APC/7REGIUNI 

Acord de parteneriat 
nr.  

pentru realizarea proiectului 
,,CONSTRUCŢII SCOLI cod Mysmis 125158 

Art. 1. Părţile 
1. Ministerul Educa ţiei Na ţionale - Unitatea de Management a! Proiecte(or pentru 

Modernizarea, Re ţe(ei Sco!are şi Universitare, cu sediut în strada Spiru Haret, nr. 12, 
sector l, Bucureti, codut fiscat 13729380, reprezentat ă  pnn Horia PaLmer Hîrtopanu, 
avand funcţia de Director, având caLitatea de Lider de proiect, conturi de identificare 
fiscată : 

ContuL de venjturi (codut IBAN) în care se vireaz ă  sumeLe aferente cerentor de rambursare: 
R096TREZ7005005XXX0001 82 
Denumi rea/adresa unit ăţii Trezoreriei StatuLui : MunicipiuLui Bucureti 

1. MunicipiuL Tecuci, cu sediuL în Jud. GaLati, Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, 
Nr. 66, codut fiscat 4269312, reprezentat ă  de Hurdubae CataLin Constantin, Primar, 
având caLitatea de Partener, conturi de identificare fiscal ă : 

ContuL de venituri (codut IBAN) în care se vireaz ă  sumeLe aferente cerenLor de rambursare: 
R045TREZ24A8403037101 01X 
Denumirea/adresa unit ăţii Trezoreriei StatuLui : Jude ţ  GaLaţi 

au convenit următoareLe: 

Art. 2. Obiectut 
ObiectuL acestui parteneriat este de a stabiLi drepturite şi obtigaţiiLe părţitor, contribuţia 
financiară  proprie a fiecă rei părţi La bugetuL proiectuLui, aferent investi ţiei ColegiuL Naţionat 
Spiru Haret Tecuci, jude ţ  Gataţi, precum şi responsabiLităţiLe ce Le revin în impLementarea 
activităţitor aferente investi ţiei CoLegiut NaţionaL Spiru Haret Tecuci, jude ţ  GaLaţi, cuprinsă  în 
cadruL proiectuLui: ,,CONSTRUCŢII COLl cod Mysmis 125158, care este depus în cadruL 
ProgramuLui Opera ţionaL Regionat 2014-2020, Axa prioritar ă  10 lmbunătăţirea infrastructurii 
educaţionaLe, Prioritatea de investi ţii 10.1 lnvesti ţiiLe în educaţie, si formare, inctusiv în 
formare profesionaL ă , pentru dobândirea de competen ţe si învăţare pe tot parcursuL vie ţii prin 
dezvoLtarea infrastructuriLor de educa ţie si formare 
(1) Obiectiv Specific 10.1 Creterea gradutui de participare La nivelut educa ţiei timpurii ş i 

învăţământuLui obLigatoriu, în speciaL pentru copii cu risc crescut de p ă răsire timpurie a 
sistemuLui, precum si pe perioada de durabiLitate si de vaLabiLitate a contractuLui de 
finanţare. 

(2) PrezentuL acord se constituie anex ă  La cererea de finan ţare. 

Art. 3. Roluri şi responsabitităţi în implementarea proiectutui 
(1) 	RoLuriLe şi responsabiLităţiLe sunt descrise în tabeLuL de mai jos şi corespund prevederitor 

din Cererea de finan ţare: 

Organizaţia 	 Roturi şi responsabiLităţi 

Lider de parteneriat 	Activitaţi de lnvesti ţii: Amenajarea terenului, Asigurarea 

utilitătilor necesare obiectivului, Studii de teren, Proiectare şi 
irigirterie, Asistenţă  tehnică  din partea proiectantului, Dirigenţie 

de santier, Construc ţii şi irsstalaţii, Dotări cu includ utilaje, 

echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari, 



Programu( Opera ţiona( Regiona( 2014-2020 

Ghidut Soticitantutui - Condi ţii specifice de accesare a fonduritor în cadrut apeturitor de proiecte cu tittut 
POR/201 7/10/10. 1/10.1/b/APC/7REGIUNI 

Dotare cu mobilier, Orgariizare de şaritier- lucr ări de construc ţii şi 

instalaţii, Comisioarie, cote si taxe, Diverse şi neprevăzute, 
Amenajări pentru protec ţia mediului şi aducerea la starea ini ţială, 
Cheltuieli pentru relocarea/protec ţia utilitătilor, Organizare de 
şantier - conexe, Activit ăţi de achiziţii, 
Activităţi de Management al proiectului, 

______ 	 Activităţi de informare i pubLicitate  
Partener 	 Activitaţi de Jnvesti ţii: Amenajarea terenului, Asigurarea 

uti]ităţilor necesare obiectivului, Studii de teren, Proiectare şi 
ingirierie, Asistenţă  tehnică  din partea proiectantului, Dirigenţie 
de sarstier, Coristruc ţii şi instalaţii, Dotări cu includ utilaje, 

echipamente tehrsologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari, 
Dotare cu mobilier, Organizare de şantier- lucrări de construc ţii şi 
instalaţii, Comisioane, cote si taxe, Diverse şi neprevăzute, 

Amenajări pentru protec ţia mediului şi aducerea la starea iniţială, 
Cheltuieli pentru relocarea/protec ţia utilităţilor, Organizare de 

şantier - conexe, Activit ăţi de achiziţii, 
Activităţi de Management aL proiectului, 
Activităţi de informare i pubLicitate 

(2) 	Contnbuţia [a co-finanţarea cheltuie[itor totale ale proiectutui 
Parteneni vor asigura contribuţia La co-finanţarea chettuie[ilor totate ate proiectutui a şa 
cum este precizat în Cererea de finan ţare şi în prezentut acord. 

Valoarea totat ă  a investiţiei Cotegiut Naţionat Spiru Haret Tecuci, judeţ  GaLaţi este de 
1844947,42 Lei 

Organizaţia 	 Contribuţia (unde este cazut) 

Lider de partenat 	 Valoarea totală  a cheltuieli(or e!igibile pentru investi ţ ia 
Colegiu( Na ţional Spiru Haret Tecuci, jude ţ  Gala ţi este de 
1565833,38 lei 
Valoarea contribu ţiei Ia tota( cheltuieli eligibile pentru 
investi ţ ia Colegiu( Na ţional Spiru Haret Tecuci, jude ţ  
Galaţi este de 203558,34 (ei, reprezentând 13% 
Valoarea contribu ţiei Ia total che(tuieli nee(igibile 
pentru investi ţia Colegiul Na ţiona( Spiru Haret Tecuci, 
jude ţ  Gala ţi este de 0 Iei 
Va(oarea contribu ţiei Ia va(oarea totală  a investiţiei 
Co(egiul Na ţional Spiru Haret Tecuci, jude ţ  Gala ţi este de 
203558,34 lei, reprezentând 11,03 % din 1844947,42 Iei 

Partener 	 Va(oarea totală  a che(tuielilor eligibile pentru investi ţia 
Colegiu( Na ţ ional Spiru Haret Tecuci, jude ţ  Ga(a ţi este de 
279114,04 (ei 
Valoarea contribu ţiei la total cheltuie(i e(igibi(e pentru 
investi ţia Colegiul Na ţional Spiru Haret Tecuci, jude ţ  
Galaţi este de 5582,28 Iei, reprezentând 2 % 
Va(oarea contribu ţiei la total cheltuie(i nee(igibi(e 
pentru investi ţ ia Co(egiu( Na ţ ional Spiru Haret Tecuci, 
jude ţ  Ga(a ţi este de 0 lei 
Valoarea contribu ţiei la valoarea totală  a investi ţiei 
Colegiul Na ţ ional Spiru Haret Tecuci, jude ţ  Ga(a ţi este de 

______ 	 5582,28 lei, reprezentând 0,3 % din 1844947,42 Iei 
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(3) 	PLăţi[e 
Responsabitităţite privind deru[area ftuxuri[or financiare se vor rea[iza în conformitate cu 
prevederi[e Ordonan ţei de urgen ţă  a Guvernu[ui nr. 40/2015 privind gestionarea financiar ă  a 
fonduri[or europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a[e Normetor metodotogice de 
ap[icare a prevederi[or Ordonan ţei de urgenţă  a Guvernu[ui nr. 40/201 5 privind gestionarea 
financiară  a fonduri[or europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG 
nr. 93/2016. În acest sens, se vor incLude în acordut de parteneriat prevederi precum 
următoarete: 

a) pentru decontarea chettuietitor rambursabite fiecare partener va depune [a [iderut de 
parteneriat o cerere de rambursare/p[at ă  pentru chettuie[i[e efectuate conform 
acordu[ui de parteriat şi toate documentete justificative, inc[usiv dosaru[ achizi ţiitor 
pub[ice deru[ate de ace ştia; 

b) tiderut de parteneriat este responsabit cu depunerea cereri[or de rambursare/ptat ă  
către Ol/autoritatea de management 1 , iar autoritatea de management vireaz ă , după  
efectuarea verific ări[or necesare, vaLoarea che[tuie[itor nerambursabite în conturi[e 
tideru[ui de parteneriat/parteneri[or care [e-au efectuat, în concordan ţă  cu vatoarea 
corespunzătoare activităţii/activităţitor proprii din proiect, asumate conform 
prevederitor art. 3, atin. (1) 5i (2) din acordut de parteneriat. 

c) [iderul de parteneriat şi partenerii - institu ţii pubtice îşi cuprind în bugetu[ propriu 
sume[e pentru creditete de angajament şi credite[e bugetare în [imita sumei necesare 
finanţării vatorii corespunzătoare activităţii/activităţitor proprii din proiect, asumate 
conform prevederi[or acordu[ui de parteneriat, anex ă  ta cererea de finan ţare2 . 

A se vedea art. 35 aIin (1) din Normete metodotogice aprobate pnn HG nr. 93/2016; 

2  A se vedea art. 8 atin (1) din OUG nr. 40/201 5). 
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Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 
Perioada de vaLabilitate a acordului începe La data semn ării prezentului Acord si 
încetează  La data La care Contractul de Finan ţare aferent proiectutui îi înceteaz ă  
vaLabi[itatea. PreLungirea perioadei de vaLabiLitate a contractuLui de finan ţare conduce 
automat Ia extinderea Perioadei de valabilitate a prezentuLui acord. 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile Iiderului de parteneriat 

A. Drepturile liderului de parteneriat 
(1) 	LideruL de proiect parteneriat are dreptuL s ă  soLicite celorLal ţi parteneri furnizarea 

orică ror informa ţii şi documente [egate de proiect, în scopuL eLabor ă rii rapoarteLor de 
progres, a cereriLor de rambursare/p[at ă , sau a verificării respectă rii normeLor în vigoare 
privind atribuirea contracteLor de achizi ţie. 

B. Obligaţiile Iiderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finan ţare şi Contractul de 

finanţare. 
(2) LideruL de parteneriat (Partener 1) va consuLta partenerii cu regularitate, îi va informa 

despre progresul în impLementarea proiectului şi Le va furniza copii aLe rapoarteLor de 
progres şi financiare. 

(3) Propunerile pentru modiffc ări importante ate proiectului (e.g. activit ăţi, parteneri etc.), 
trebuie să  fie convenite cu partenerii înaintea soLicit ării aprobării de către Autoritatea 
de management/ Organismut intermediar POR. 

(4) Liderut de parteneriat este responsabil cu transmiterea c ătre OI/autoritatea de 
management a cereriLor de rambursare/plat ă , împreună  cu documentele justificative, 
rapoartete de progres etc., conform prevederilor contractuaLe si proceduraLe. 

(5) Liderul de parteneriat are obtiga ţia îndosarierii si păstrării tuturor documentelor 
proiectului îri originaL precum şi copii aLe documentelor parteneruLui, inclusiv 
documentele contabile, privind activit ăţile şi cheltuietite eLigibile în vederea asigur ării 
unei piste de audit adecvate, în conformitate cu LegisLa ţia comunitară  şi naţională . Toate 
documentete vor fi p ăstrate până  Ia închiderea oficiat ă  a Programului sau pân ă  La 
expirarea perioadei de durabilitate a proiectuLui, oricare intervine ultima. 

(6) ln cazul în care autorităţile cu competen ţe în gestionarea fonduriLor europene constat ă  
neîndeplini rea sau îndeplinirea par ţială  a indicatorilor de rezultat/ realizare/obiectivetor 
proiectuLui, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/201 1, în func ţie de 
gradul de reaLizare a indicatorilor de rezultat/reaLizare/obiectiveLor aferen ţi activităţiLor 
proprii, Liderul de parteneriat si partenerii r ăspund proporţionaL sau în solidar pentru 
reducerile aplicate din sumeLe soticitate La rambursare/ptat ă . 

(7) ln cazuL unui prejudiciu, LideruL de parteneriat r ăspunde soLidar cu parteneruL din vina 
căruia a fost cauzat prejudiciul. 

(8) ln cazuL reziLierii/revoc ă rii contractuLui/ordinului de finan ţare, Liderul de parteneriat si 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9) Liderului de parteneriat este responsabit pentru neregutiLe identificate în cadrul 
proiectutui aferente chettuieliLor proprii conform notific ăritor si titLurilor de crean ţă  
emise pe numeLe său de către Autoritatea de management. 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerului 
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A. Drepturile Partenerului 
(1) ChettuietiLe angajate de Partener, sunt eLigibiLe în aceLa şi fel ca şi cheLtuieLiLe angajate 

de către LideruL de parteneriat corespunz ător activit ăţii/activităţiLor proprii din proiect. 
Partenerii au dreptuL, prin transfer de c ătre AM, La fonduriLe ob ţinute din procesuL de 
rambursare/ptat ă  pentru cheLtuie(iLe angajate de c ătre ace ştia, care au fost certificate 
ca e(igibiLe. 

(2) Parteneru( are dreptuL s ă  fie consuttat cu reguLaritate de c ătre lideruL de parteneriat, s ă  
fie informa ţi despre progresul în impLementarea proiectuLui şi să  i se furnizeze, de c ătre 
tideru( departeneriat copii a(e rapoarteLor de progres şi financiare. 

(3) Partenerut are dreptuL s ă  fie consuLtat, de c ătre tiderut de parteneriat, în privin ţa 
propuneri(or pentru modificări importante aLe proiectutui (e.g. activit ăţi, parteneri 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / 01 POR. 

B. Obligaţiile Partenerului 
(4) Parteneru( are obliga ţia de a respecta prevederi(e tegista ţiei naţionate si comunitare în 

vigoare în domeniul achizi ţiitor pubLice, ajutoru(ui de stat, ega(it ăţii de şanse, 
dezvoLtării durabile, informă rii şi pub(icităţii în imptementarea activit ăţilor proprii. 

(5) Partenerut este obLigat s ă  pună  ta dispozi ţia liderutui de parteneriat documenta ţiite de 
atribuire etaborate în cadrul procedurii de atribuire a contracte(or de achizi ţie pub(ică , 
spre verificare. 

(6) ParteneruL este obtigat s ă  transmită  copii conforme cu originatul după  documentaţiile 
comptete de atribuire e[aborate în cadru[ procedurii de atribuire a contracte(or de 
achizi ţie publică , în scoput etaboră rii cereritor de rambursare. 

(7) Parteneru( este obligat s ă  transmită  copii conforme cu originatut dup ă  documentete 
justificative, în scopu( etabor ării cereritor de rambursare/p(at ă . 

(8) Partenerul este obligat s ă  pună  la dispoziţia AM/Ol, sau oricărui a[t organism naţionat sau 
european, abi[itat de tege, documentele i/sau informa ţiite necesare pentru verificarea 
modului de utitizare a finan ţă rii nerambursabite, (a cerere si în termen de maximum 5 
(cinci) ziLe tucrătoare, si să  asigure condi ţii[e pentru efectuarea verific ări[or ta faţa 
[ocutui. 

(9) ln vederea efectu ă rii verificăritor prevăzute ta alin. anterior, Partenerul are ob[iga ţiă  să  
acorde dreptut de acces ta locuri(e si spa ţii[e unde se imptementează  Proiectut, inclusiv 
acces ta sistemete informatice care au (eg ătură  directă  cu proiectul, si s ă  pună  la 
dispoziţie documentete so[icitate privind gestiunea tehnic ă  si financiară  a Proiectutui, 
atât pe suport hârtie, cât si în format electronic. DocumenteLe trebuie sa fie uor 
accesibite si arhivate astfet încât, s ă  permită  verificarea Lor. 

(10) ParteneruL este ob[igat s ă  furnizeze (ideru(ui de parteneriat orice informa ţii sau 
documente privind implementarea proiectuLui, în scopu[ etabor ării rapoartetor de 
progres. 

(1 1) În cazut în care autorit ăţile cu competen ţe în gestionarea fonduritor europene constat ă  
neîndep[inirea sau îndeptinirea par ţiată  a indicatoritor de rezuLtat/ reaLizare/obiective(or 
proiectu(ui, în conformitate cu prevederite art. 6 din OUG nr. 66/2011, în func ţie de 
gradut de realizare a indicatoriLor de rezuttat/rea(izare/obiective[or aferen ţi activităţi[or 
proprii, partenerul răspunde proporţiona[ sau în solidar pentru reducerite aplicate din 
sumete soLicitate ta rambursare/ ptat ă . 

(12) Partenerut este obtigat de a restitui AM/Ol, orice 	sumă  ce constituie p(at ă  
nedatorată /sume necuvenite p( ătite în cadrut prezentutui contract de finan ţare, în 
termen de 5 zi(e lucrătoare de ta data primirii notific ă rii. 

(13) Partenerut este obtigat s ă  ţină  o evidenţă  contabi[ă  distinctă  a ProiectuLui, uti(izând 
conturi anatitice dedicate pentru reftectarea tuturor opera ţiunitor referitoare (a 
imptementarea Proiectu[ui, în conformitate cu dispozi ţii(e Legate. 
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(14) Partenerut este obLigat s ă  pună  La dispozi ţia auditoruLui financiar independent si 
autorizat în condi ţiile Legii toate documentele si/sau informa ţiiLe soLicitate si să  asigure 
toate condi ţiile pentru verificarea cheLtuieLiLor de c ătre acesta. 

(15) Să  păstreze toate documenteLe originaLe, inclusiv documenteLe contabiLe, privind 
activităţiLe si cheltuieliLe eLigibiLe în vederea asigur ării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu regulamentele comunitare si naţionaLe. Toate documenteLe vor fi 
păstrate ceL pu ţin 5 (cinci) ani dup ă  expirarea perioadei de vaLabiLitate a contractului de 
finanţare. 

(16) In cazuL unui prejudiciu, parteneruL din vina c ă ruia a fost cauzat prejudiciuL r ăspunde 
solidar cu LideruL de proiect. 

(17) Pentru nereguLiLe identificate în cadruL proiectuLui, notific ă riLe si titLuriLe de crean ţă  se 
emit pe numeLe Liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuieLiLe 
afectate de nereguli, conform Legisla ţiei în vigoare. 

(18) ParteneruL pe numele c ă rora a fost emis titLuL de crean ţă  au obligaţia restituirii sumeLor 
cuprinseîn acestea si asigurarea din resurse proprii a contravaLorii acestora. 

(19) ln cazul rezilierii/revocării contractuluilordinului de finan ţare, liderul de parteneriat si 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumeLor acordate pentru proiect. 

(20) Partenerul este ţinut de respectarea de c ătre Liderul de parteneriat a termenului de 
restituire men ţionat în decizia de reziLiere a sumeLor soLicitate de AM 

Art. 8. Achizi ţii pub[ice 
(1) 	Achizi ţiile în cadrul proiectului vor fi f ăcute de către membrii parteneriatului, cu 
respectarea legisla ţiei în vigoare, a condi ţiilor din contractu[ cle finan ţare şi a instrucţiunilor 
emise de AM/Ol i/sau alte organisme abilitate. 
Art. 9. Proprietatea 
(21) Părţile 	au 	obligaţia 	să 	menţină 	proprietatea 	imobilului 

construit/modernizat/ reabilitat/extins, a bunuriLor achizi ţionate/ modernizate, inclusiv a 
mijloaceLor de transport în comun şi natura activităţii pentru care s-a acordat finan ţare, 
pe o perioadă  de ceL puţin 5 ani de La data efectu ării plăţii finaLe/de dare în expLoatare 
şi să  asigure exploatarea şi întreţinerea în această  perioadă . 

(22) lnainte de sfârşitul proiectului, părţiLe/partenerii vor conveni asupra modului de 
acordare a dreptuLui de utiLizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport 
în comun etc. ce au facut obiectuL proiectuLui. Copii ale titluriLor de transfer vor fi 
ataşate raportului final. 

(23) Părţile au obligaţia de a asigura func ţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a 
mijLoacelor de transport în comun, ce au facut obiectul finan ţăriLor nerambursabile, La 
locul de desfăşurare a proiectuLui şi exclusiv în scopuL pentru care au fost achizi ţionate. 

(24) PărţiLe au obliga ţia să  folosească  conform scopului destinat si s ă  nu vândă  sau să  
înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunuriLe, fie ele mobile sau imobile finan ţate 
prin POR 2014-2020, pe o perioad ă  de 5 ani de La data efectuarea pl ăţii finale. De 
asemenea, p ărţile au obligaţia respectării prevederiLor contractuLui de finan ţare cu 
privire la ipotecarea bunuriLor în scopuL realiz ă rii proiectuLui. 

Art. 1 0. Confidenţialitate 
(1) 	Pă rţiLe semnatare ale prezentului acord convin s ă  păstreze în strict ă  confiden ţiaLitate 
informaţiiLe primite în cadrul şi pe parcursul impLementării proiectuLui şi sunt de acord s ă  
prevină  orice utilizare sau divulgare neautorizat ă  a unor astfel de informa ţii. PărţiLe înţeleg să  
utilizeze informaţiile confiden ţiaLe doar în scopuL de a- şi îndepLini obLigaţiiLe din prezentul 
Acord de Parteneriat. 

Art. 11 Legea aplicabilă  
(25) PrezentuLui Acord i se va apLica şi va fi interpretat în conformitate cu legea român ă . 
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(26) Pe durata prezentutui Acord, p ărţiLe vor avea dreptul s ă  convină  în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adi ţionat. Orice modificare a prezentuLui acord va fi 
valabiLă  numai atunci când este convenit ă  de toate pă rţiLe. 

Art. 12 Dispozi ţii finale 
(27) Toate posibilele dispute rezuLtate din prezentul acord sau în teg ătură  cu e1, pe care 

părţiLe nu le pot soLuţiona pe caLe amiabiLă , vor fi soluţionate de instan ţeLe competente. 

Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba român ă , câte unuL pentru fiecare parte şi un originaL 
pentru cererea de finan ţare. 
Semnături 
Lider de Ministerul Educa ţ iei Na ţ ionale Semnătura Data şi locul 
parteneriat U.M. P.M. R. S. U. semnării 

Director 
Horia Pa!mer_Hîrtopanu  

Partener Hurdubae Catalin Constantin - PRIMAR Semnătura Data şi locul 
Municipiul Tecuci semnării 


