
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind: aprobarea acordului cadru de parteneriat dintre Municipiul Alexandria și Asociația 
pentru Implementarea Democrației și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru 
semnarea documentelor aferente implementării activităților proiectului "PAC: Implicarea 
comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni! ", în Municipiul 
Alexandria

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere:
∑ Referatul de aprobare nr. 11031/26.05.2020, al Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate nr. 11032/26.05.2020, al Biroului Investiții Fonduri cu 

Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții și al Direcției Economice;
∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
∑ Ghidul Solicitantului - Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 – less);
∑ O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
∑ OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;
∑ HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG

nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;

∑ OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
∑ Prevederile art. 35 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare;
∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind 

Codul Administrativ al României;
În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordul cadru de parteneriat dintre Municipiul Alexandria și Asociația 
pentru Implementarea Democrației în vederea implementării activităților proiectului "PAC: 
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Implicarea comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni! ", în 
Municipiul Alexandria, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Alexandria pentru semnarea acordului 
cadru de parteneriat și a documentelor aferente, dintre Municipiul Alexandria și Asociația 
pentru Implementarea Democrației aferente implementării activităților proiectului "PAC: 
Implicarea comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni! ", în 
Municipiul Alexandria

Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărarare va 
fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria, Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Externă din cadrul Direcției 
Tehnic Investiții și al Direcției Economice, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,

Ioan AUGUSTIN     

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,

Alexandru Răzvan CECIU

Alexandria
Nr. 175/ 27 Mai 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.11031/26.05.2020

REFERAT DE APROBARE

Privind: aprobarea acordului cadru de parteneriat dintre Municipiul Alexandria și Asociația 
pentru Implementarea Democrației și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru 
semnarea documentelor aferente implementării activităților proiectului "PAC: Implicarea 
comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni! ", în Municipiul 
Alexandria

Municipiul Alexandria iși propune prin implementarea proiectului "PAC: Implicarea 
comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni!" o îmbunătățire a 
managementului în cadrul administrației publice locale, condiție de bază în vederea creării unei 
administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin 
intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind 
astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Prezentul proiect a apărut din dorința și necesitatea de a răspunde unor probleme 
identificate la nivelul instituției, atât intern, cât și în relația cu cetățenii/mediul de afaceri, 
implementarea acestuia contribuind la creșterea calității actului administrativ și a serviciilor 
furnizate de Primăria Municipiului Alexandria, respectiv răspunzând unor obiective strategice 
naționale și locale. 

Totodată, necesitatea implementării proiectului este susținută și derivă din obiectivele 
guvernamentale asumate prin SCAP pentru orizontul de timp 2014 – 2020, respectiv 
implementarea unui management performant la nivelul administrației publice locale (APL) prin 
creșterea coerenței, eficienței, predictibilității și transparenței procesului decizional pe de-o 
parte, și prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni 
pe de altă parte.

În vederea elaborării și depunerii cererii de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 – less), 
din Programul Operațional Capacitate Administrativă, axa prioritară 2, obiectivul specific 2.1: 
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Primăria Municipiului Alexandria 



a organizat în data de 04.12.2019 o procedură de selecție a unui partener interesat în vederea 
încheierii unui Acord de Parteneriat.

Partenerul selectat urmează a fi implicat în următoarele activități:

- Asigurarea managementului integrat al proiectului;
- Asigurarea măsurilor de informare, comunicare și promovare a proiectului;
- Elaborarea și dezvoltarea unor criterii pentru prioritizarea investițiilor în următoarele 

sectoare: educație, sănătate, asistență socială, infrastructură (mediu și transport) pentru 
realizarea bugetului aferent anului 2021/2022;

- Elaborarea politicilor publice ce necesită resurse financiare din bugetele instituției 
aferente anilor 2021 – 2022;

- Dezvoltarea Plan Strategic Instituțional aferent anilor 2021 și 2022;

Având în vedere condițiile stabilite prin anunțul publicat pe site-ul Primăriei Municipiului 
Alexandria, Asociația pentru Implementarea Democrației a fost selectată drept partener.

Obiectul acestui Acord de Parteneriat este acela de a stabili drepturile și obligațiile părților, 
precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea  proiectului: „PAC: Implicarea 
comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni!”, și pe durata de 
valabilitate a contractului de finanțare, depus în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 
transparente,  obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță 
cu SCAP.

Astfel, în urma selecției partenerului,  în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României, propun inițierea unui proiect de 
hotărâre de către Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic 
Investiții și de către Direcția Economică, în vederea aprobării acordului cadru de parteneriat 
dintre Municipiul Alexandria și Asociația pentru Implementarea Democrației și mandatarea 
Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente implementării 
activităților proiectului "PAC: Implicarea comunității și planificare strategică - O primărie mai 
aproape de cetățeni! ", în Municipiul Alexandria, în forma elaborată.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 11032/26.05.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privind: aprobarea acordului cadru de parteneriat dintre Municipiul Alexandria și Asociația 
pentru Implementarea Democrației și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru 
semnarea documentelor aferente implementării activităților proiectului "PAC: Implicarea 
comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni! ", în Municipiul 
Alexandria

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA
Prin Referatul de aprobare nr. 11031/26.05.2020, Primarul Municipiului Alexandria 

supune dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
acordului cadru de parteneriat dintre Municipiul Alexandria și Asociația pentru Implementarea 
Democrației și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor 
aferente implementării activităților proiectului "PAC: Implicarea comunității și planificare 
strategică - O primărie mai aproape de cetățeni! ", în Municipiul Alexandria.

În data de 04.12.2019 Primăria Municipiului Alexandria a organizat o procedură de 
selecție a unui partener interesat în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat, în vederea 
elaborării și depunerii cererii de finanțare CP13/2019. Având în vedere condițiile stabilite prin 
anunțul publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Alexandria, Asociația pentru Implementarea 
Democrației a fost selectată drept partener.

Conform Ghidului Solicitantului pentru cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 –
less), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP,
partenerul selectat urmează a fi implicat  în următoarele activități:

- Asigurarea managementului integrat al proiectului;
- Asigurarea măsurilor de informare, comunicare și promovare a proiectului;
- Elaborarea și dezvoltarea unor criterii pentru prioritizarea investițiilor în următoarele 

sectoare: educație, sănătate, asistență socială, infrastructură (mediu și transport) pentru 
realizarea bugetului aferent anului 2021/2022;



- Elaborarea politicilor publice ce necesită resurse financiare din bugetele instituției 
aferente anilor 2021 – 2022;

- Dezvoltarea Plan Strategic Instituțional aferent anilor 2021 și 2022;

Obiectul acestui Acord de Parteneriat este acela de a stabili drepturile și obligațiile 
părților, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea proiectului: „PAC: 
Implicarea comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni!”, și 
pe durata de valabilitate a contractului de finanțare, depus în cadrul Programului 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 – Administrație publică și 
sistem judiciar accesibile și transparente,  obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu SCAP.

În urma selecției partenerului,  în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României, propun inițierea unui proiect de 
hotărâre de către Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic 
Investiții și de către Direcția Economică, în vederea aprobării acordului cadru de parteneriat 
dintre Municipiul Alexandria și Asociația pentru Implementarea Democrației și mandatarea 
Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente implementării 
activităților proiectului "PAC: Implicarea comunității și planificare strategică - O primărie 
mai aproape de cetățeni! ", în Municipiul Alexandria, în forma elaborată.

2. LEGALITATEA INVESTIȚEI

Susținerea din punct de vedere legală a acordului cadru de parteneriat și a mandatării 
Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente implementării 
activităților proiectului "PAC: Implicarea comunității și planificare strategică - O primărie mai 
aproape de cetățeni!", în Municipiul Alexandria este fundamentată pe prevederile următoarelor 
acte normative:
∑ Ghidul Solicitantului  - Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 – less);
∑ O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
∑ OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;
∑ HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG

nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;

∑ OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
∑ Prevederile art. 35 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare;
∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind 

Codul Administrativ al României;
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∑ Prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 
57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României,

Față de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu 
privire la aprobarea acordului cadru de parteneriat dintre Municipiul Alexandria și Asociația 
pentru Implementarea Democrației și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria 
pentru semnarea documentelor aferente implementării activităților proiectului "PAC: 
Implicarea comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni! ", în 
Municipiul Alexandria, considerăm că este oportună și legală, drept pentru care s-a întocmit 
proiectul de hotărâre propus care va fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local 
al Municipiului Alexandria.

Șef Birou I.F.F.E., DIRECTOR D.E.,                   
Claudia PÎRJOLEA                                          Haritina GAFENCU
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ANEXA NR. V.2

ACORD DE PARTENERIAT

nr. _______/__________pentru realizarea proiectului 

PAC: Implicarea comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de 
cetățeni!

Art. 1 PĂRȚILE

Municipiul Alexandriaîn calitate de solicitant în cadrulPOCA pentru proiectul „PAC: 
Implicarea comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni!”și
lider de parteneriat, reprezentat legal de domnul Drăgușin Victor în calitate de primar, cu 
sediul în jud. Teleorman, mun. Alexandria, str. Dunării nr. 139, Cod poștal 140030, Tel. 
0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728, E-mail: primalex@alexandria.ro,cod unic de 
înregistrare fiscală 4652660, cu următoarele conturi:

Cont pentru cerere de prefinanțare

- cod IBAN: ……………………
- Titular cont: ………………………….
- Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ……………………………

Cont pentru cerere de plată

- cod IBAN: ……………………
- Titular cont: ………………………….
- Denumire/adresa Trezoreriei: ……………………………

Cont pentru cerere de rambursare 

- cod IBAN: ……………………
- Titular cont: ………………………….
- Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ……………………………

și

2. Asociația pentru Implementarea Democrației,reprezentată legal de domnul 
CumpănașuAleandruîn calitate de președinte, cu sediul în București, sector 5, str. Dr. 
Carol Davila nr. 21A, ap. 1, Cod poștal 050451, Tel. 021 311 5196, Fax 021 313 3439, E-
mail contact@aid-romania.org, cod unic de înregistrare fiscală 16561182, cu următoarele 
conturi:

Cont pentru cerere de prefinanțare

- cod IBAN: ……………………
- Titular cont: ………………………….

mailto:contact@aid-romania.org
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- Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ……………………………

Cont pentru cerere de plată

- cod IBAN: ……………………
- Titular cont: ………………………….
- Denumire/adresa Trezoreriei: ……………………………

Cont pentru cerere de rambursare 

- cod IBAN: ……………………
- Titular cont: ………………………….
- Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ……………………………

în calitate de Parteneri

au convenit următoarele:

Art. 2  OBIECTUL ACORDULUI 

Obiectul acestui acord de parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, 
precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea  proiectului: „PAC: Implicarea 
comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni!”, și pe 
durata de valabilitate a contractului de finanțare, depus în cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem 
judiciar accesibile și transparente,  obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate 
către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Art. 3  PRINCIPIILE DE BUNĂ PRACTICĂ ALE PARTENERIATULUI

(1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să-şi asume rolurile și
responsabilitățile aferente, așa cum acestea sunt definite și repartizate în cadrul 
prezentului Acord de Parteneriat și în conformitate cu prevederile din contractul/ordinul 
de finanțare.

(2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze reciproc asupra tuturor 
aspectelor privind evoluția proiectului.

(3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile din proiect, cu respectarea celor 
mai înalte standarde profesionale şi de etică.

Art. 4 PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI

Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către toți partenerii implicați în 
implementarea proiectului și rămâne în vigoare până la data îndeplinirii de către aceștia a 
tuturor obligațiilor ce decurg din implementarea proiectului. 

Art. 5 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PARTENERILOR
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5.1 Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat

(1) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a 
cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și de verificarea, sub aspectul legalității, a 
cheltuielilor efectuate de către parteneri și a tuturor documentelor justificative întocmite 
de către aceștia.

(2) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanțare depusă în cadrul cererii de 
proiecte nr. CP 13/2019lessşi Contractul/Ordinul de finanțare cu AM POCA.

(3) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror 
informații și documente legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de 
progres și a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.

(4)  Liderul de parteneriat este obligat să se asigure de calitatea documentelor/livrabilelor 
realizate de către parteneri, prin recepția acestora. 

(5) Liderul de parteneriat se va consulta cu partenerii, cu regularitate, îi va informa 
despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de 
progres și rapoartelor financiare.

(6) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri 
etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AM 
POCA. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, liderul de parteneriat va indica 
acest lucru când va solicita aprobarea AM POCA.

(7) Liderul de parteneriat este obligat să asigure verificarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziție publică derulate de către ceilalți parteneri, conform normelor 
legale în vigoare, înainte de solicitarea la rambursare a cheltuielilor aferente.

(8) Liderul de parteneriat va înainta Autorității de management cererile de prefinanțare/ 
plată/ rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., 
conform prevederilor legale incidente și ale contractului/ordinului de finanțare.

(9) Mecanismul de decontare a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare este cel 
prevăzut în O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, normele metodologice de aplicare a acesteia și în 
contractul/ordinul de finanțare.

(10) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 
obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la 
cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a 
contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate 
responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații.

(11) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde față de terți, solidar cu 
partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul. 
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(12) Liderul de parteneriat îşi rezervă dreptul de a se îndrepta pe calea unei acțiuni în 
regres, împotriva partenerului din vina căruia a fost cauzat prejudiciul, ca urmare a unei 
acțiuni/inacțiuni produse fără acordul/notificarea acestuia.

(13) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță 
se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile 
afectate de nereguli,conform legislației în vigoare. 

(14) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 
sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

5.2 Drepturile și obligațiile partenerilor 

(1) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, 
să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze copii 
ale rapoartelor de progres și financiare.

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer, de către AM POCA, la fondurile aferente cererilor 
de prefinanțare/plată precum și la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru 
cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

(3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința 
propunerilor pentru modificări majore ale proiectului (e.g. rezultate, durată de 
implementare, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM POCA.

(4) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat orice informații și
documente aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, în 
vederea îndeplinirii de către acesta din urmă a obligațiilor prevăzute la punctul 5.1., alin. 
(7), în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare. 

(5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat, orice informații și
documente privind implementarea proiectului, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de 
progres și a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la solicitare.

(6) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în 
conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.

(7) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

(8)Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent și
autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure 
toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

(9) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM POCA, ACP, AA, DLAF, Comisiei 
Europene, și/sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării 
nerambursabile, la cerere și în termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să 
asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
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(10) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații și documente de natură tehnică 
sau financiară legate de proiect, solicitate de către AM POCA, ACP, AA, CE sau orice alt 
organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor cofinanțate din instrumente structurale pentru o perioadă de 5 ani după 
închiderea oficială a POCA.

(11) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind 
activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate 
cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului/ordinului de 
finanțare.

(12) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță 
se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile 
afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

(13) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 
sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

(14) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat 
și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(15) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate de 
AMPOCA.

Art. 6 ROLUL PARTENERILOR  ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Rolul fiecărui partener în implementarea proiectului este descris în tabelul de mai jos și
corespunde prevederilor din cererea de finanțare:

Instituția Rezultatele așteptate 
ale proiectului (la care 

contribuie fiecare 
partener)

Descrierea 
activităților/subactivitățil

or derulate de fiecare 
partener, în vederea 

obținerii fiecărui rezultat 
în parte 

Suma totală
alocată 
fiecărui 
partener  

(lei),valoarea 
estimată a 

fiecărei 
activități, 
defalcată 

pentru 
fiecare 

partener/lid
er 

departeneria
t

Contribuți
a 

financiară 
proprie

Lider de 
parteneria

t

Rezultat proiect 4: 
Strategie de dezvoltare 

locală a Municipiului 
Alexandria (SDL) 2021 -

Activitatea 4 - Efectuarea 
planificării strategice și
financiare la nivelul 

600.000,00 
lei

12.000,00 
lei
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2027, elaborată. Municipiului Alexandria.

Sub-activitatea 4.4 -
Elaborarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală a 
Municipiului Alexandria.

Lider de 
parteneria

t

Rezultat proiect 5: Plan 
de Mobilitate 

UrbanăDurabilă
(PMUD),actualizat.

Sub-activitatea 4.5 -
Actualizarea Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă
(PMUD).

165.000,00 
lei

3.300 lei

Lider de 
parteneria

t

Rezultatproiect 6: 
Platformă informatică cu 
componente front-office 

și back-office, 
configuratășiimplementa

tă

Activitatea 2 -
Implementarea unui 
sistem informatic de 
digitalizarea proceselor de 
administrare a 
documentelor și
simplificarea procedurilor 
administrative, cu 
componentă de tip back-
office la nivelul 
Municipiului Alexandria.

Sub-activitatea 2.1 -
Achiziția, configurarea și
implementarea unui 
sistem informatic de 
digitalizare a proceselor 
de administrare a 
documentelor și
simplificarea procedurilor 
administrative, cu 
componentă de tip back-
office.

1.877.463,00 
lei

37.549,26 
lei

Lider de 
parteneria

t

Rezultatproiect 7: 
Arhivă electronică de 

documente constituităși
accesibilă

Activitatea 3 -
Constituirea unei arhive 
electronice 
retrodigitalizată.

Sub-activitatea 3.1. –
Derulare activități de 
retrodigitalizare a arhivei 
și import documente 
digitalizate în platforma 
software de gestiune a 
arhivei electronice.

175.000,00 
lei

3.500,00 
lei

Lider de 
parteneria

t

Rezultat proiect 8: 125 
persoane instruite din 

cadrul Primăriei 
Municipiului Alexandria 

pentru procesarea 
cererilor în format 

Sub-activitatea 2.2 -
Activități instruire 
utilizatori și administratori 
(grup țintă).

83.300,00 lei 1.666,00 
lei
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electronic și pentru 
utilizarea și

administrarea sistemelor 
informatice 

implementate 
prinproiect.

Lider de 
parteneria

t

NA

Activitatea 1 - Asigurarea 
managementului integrat 
al proiectului.

Sub-activitatea 1.1 –
Asigurarea 
managementului integrat 
al proiectului.

435.832,00 
lei

8.716,64
lei

Sub-activitatea 1.2. -
Asigurarea măsurilor de 
informare, comunicare și 
promovare a proiectului.

6.950,00 lei 139,00 lei

Total 
Lider de 

parteneria
t

3.343.545,0
0 lei

66.870,90
lei

Partener Rezultat proiect 1: Set 
de criterii pentru 

prioritizarea investițiilor 
în sectoarele educație, 

sănătate, asistență 
socială, infrastructură 
(mediu și transport), 

elaborat

Sub-activitatea 4.1 -
Elaborarea și dezvoltarea 
unor criterii pentru 
prioritizarea investițiilor în 
următoarele sectoare: 
educație, sănătate, 
asistență socială, 
infrastructură (mediu și 
transport) pentru 
realizarea bugetului 
aferent anului 2020/2021.

152.880,00 
lei

3.057,60 
lei

Partener Rezultat proiect 2: 
politici publice ce 
necesită resurse 

financiare din bugetele 
instituției aferente 
anilor 2020-2021, 

elaborate

Sub-activitatea 4.2. -
Elaborarea politicilor 
publice ce necesită 
resurse financiare din 
bugetele instituției 
aferente anilor 2020-2021.

246.960,00 
lei

4.939,20 
lei

Partener Rezultat proiect 3: Plan 
strategic 

instituțional,elaborat

Sub-activitatea 4.3. -
Dezvoltarea unui Plan 
Strategic Instituțional 
aferent anilor 2020 și 
2021.

130.475,00 
lei

2.609,50 
lei

Partener NA Activitatea 1 - Asigurarea 
managementului integrat 
al proiectului.

Sub-activitatea 1.1 –
Asigurarea 

126.140,00 
lei

2.522,80 
lei
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managementului integrat 
al proiectului.

Total 
Partener

656.455,00 
lei

13.129,10 
lei

Total 
Lider + 

Partener 

4.000.000,0
0 lei

80.000,00
lei



Anexă la HCL nr.______din 27 Mai 2020

Pag.9

Art. 7 PLĂȚI 

(1) Plățile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de către 
parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului, în limita bugetului alocat pentru
fiecare dintre aceștia.

(2) Cheltuielile efectuate de către lider/parteneri vor fi rambursate de către AM POCA 
liderului de parteneriat/partenerilor pe baza documentelor justificative prezentate, în 
procentele și condițiile stabilite în Contractul/Ordinul de finanțare.

Art. 8 ACHIZIȚII PUBLICE

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către liderul de parteneriat sau oricare alt 
partener, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a prevederilor legale în 
materie.

Art.9  PREFINANȚAREA/PLATA/RAMBURSAREA CHELTUIELILOR 

(1) Liderul de parteneriat este responsabil de depunerea cererii de 
prefinanțare/plată/rambursare la AM POCA, atât pentru cheltuielile aferente activității 
proprii, cât și pentru cele aferente activităților partenerilor.

(2) Acordarea şi utilizarea prefinanțării, precum și rambursarea cheltuielilor se realizează 
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare şi a prevederilor 
Contractului/Ordinului de finanțare încheiat între AM POCA și beneficiar (liderul de 
parteneriat).

Art. 10 PROPRIETATEA

(1) Proprietatea, titlurile și drepturile de proprietate intelectuală privind rezultatele 
proiectului, raportările și alte documente în legătură cu acesta vor rămâne proprietatea 
beneficiarului/liderului de parteneriat. 

(2) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului și
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

(3) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca 
urmare a obținerii finanțării prin POCA, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea 
proiectului. 

(4) Părțile au obligația să se asigure că nu vor desfăşura activități economice în scopul 
obținerii de venituri/profit din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea 
infrastructurii/aplicațiilor informatice realizate, în afara activităților pentru care a fost 
finanțat proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți 
(infrastructura și echipamentele care fac obiectul proiectului finanțat prin fonduri publice 
nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinație decât cea principală).

Art. 11 CONFIDENȚIALITATEA
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Părțile convin să păstreze în stricta confidențialitate informațiile primite și sunt de acord 
să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile 
înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale,doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din 
prezentul Acord de parteneriat. 

Art. 12 NOTIFICĂRI

(1) Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cat și la primire.

(3) Comunicările între părți care nu se referă la datele și informațiile confidențiale se vor 
face de asemenea prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția ca primirea comunicării să fie 
confirmată în scris.
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Art.13 LEGEA APLICABILĂ

(1) Prevederile prezentului acordvor fi guvernate, interpretate, înțelese şi aplicate în 
conformitate cu legislația națională şi comunitară în vigoare.

(2) Prezentul acord obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare 
dispoziție a acestuia în conformitate cu principiul obligativității contractului între părți.

(3) Pe durata prezentului Acord de Parteneriat, părțile vor avea dreptul să convină în scris 
asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest 
lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care 
s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

ART. 14  DISPOZIȚII FINALE

(1) În eventualitatea unui litigiu între părțile semnatare, survenit în executarea acestui 
acord de parteneriat, se va încerca soluționarea pe cale amiabilă, în termen de 15 zile 
calendaristice. În situația în care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă 
litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească competentă. 

(2) Prezentul Acord a fost întocmit și semnat astăzi, _________________, în 2 (două) 
exemplare originale, în limba română, cate unul pentru fiecare parte.

Prezentul acord a fost întocmit în 2 exemplare. 

SEMNĂTURI

Instituția şi rolul în 
proiect

Numele și funcția 
persoanei autorizate să 

semneze

Semnătura Data

Municipiul Alexandria

Lider de parteneriat

Victor Drăgușin

Primar
Asociația pentru 
Implementarea 

Democrației

Partener

Alexandru Cumpănașu

Președinte


