ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHINDAOANI

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între U.A.T. Comuna Ghindaoani si U.A.T. Comuna Cracaoani , în
scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „Infiintare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele
Crăcăoani si Ghindăoani , județul Neamț”

Consiliul Local al Comunei Ghindaoani, Județul Neamț;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 1 alin. (2) lit. f1) și art. 8 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional
de investiţii "Anghel Saligny";
- art. 7 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 1 alin. (3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii
"Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației și al Ministerului Energiei nr. 278/167/2022;
- art. 129 alin. (2) lit. b), d) și e) coroborat cu alin. (7) lit. n) și alin. 9 lit. c), art. 89 alin. (8), art. 228 alin. (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Luând act de :
- referatul de aprobare nr. 1616 din 12.04.2022 al consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei
Ghindaoani , în calitate de inițiatori ;
- raportul de specialitate nr. 1617 din 12.04.2022 al secretarului general al comunei , prin care se propune
aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între U.A.T. Comuna Cracaoani și U.A.T. Comuna Ghindaoani, prin
consiliile locale ale acestora, în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „Infiintare rețea inteligentă de
distribuție gaze naturale în comunele Crăcăoani si Ghindăoani , județul Neamț”, în cadrul Programului Național de
Investiții ”Anghel Saligny”;
- avizul comisiilor de specialitate ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între U.A.T. Comuna Cracaoani și U.A.T. Comuna
Ghindaoani, prin consiliile locale ale acestora, în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „Infiintare
rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Crăcăoani si Ghindăoani , județul Neamț” în cadrul
Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Se mandatează d-na Maria AMARINEI, viceprimar cu atributiile primarului Comunei Ghindaoani ,
să semneze în numele și pe seama Comunei Ghindaoani, Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1.
Art.3 Se desemnează U.A.T Cracaoani - lider al Acordului de parteneriat, iar reprezentantul legal al
liderului este doamna Alexandrina RACLARIU – Primar al U.A.T. Comuna Cracaoani.
Art.4 Liderul de parteneriat, prin reprezentant legal, va semna Cererea de finanțare și documentele
necesare, în vederea depunerii acestora în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.
Art.5 Secretarul general al Comunei Ghindaoani va asigura transparenta si va comunica
autoritatilor si persoanelor interesate prezenta hotarare .
INITIATORI ,
Consilieri locali
……………..
……………..

Avizeaza pentru legalitate ,
SECRETAR GENERAL
ARISTIDE MIRON

ANEXA la
H.C.L. Ghindaoani nr. … din …………….
U.A.T. COMUNA CRACAOANI, JUDEȚUL NEAMȚ
Nr. .........../.........................
U.A.T. COMUNA GHINDAOANI, JUDEȚUL NEAMȚ
Nr. .........../.........................
ACORD DE PARTENERIAT
I. PĂRȚILE:
1. U.A.T. COMUNA CRACAOANI, JUDEȚUL NEAMȚ, cu sediul în Str. 1 nr. 166, Sat Cracaoani, Comuna
Cracaoani, Județul Neamț, cod de identificare fiscală 2614163, având contul nr. RO09TREZ24A510103200130X
deschis la Trezoreria Tg. Neamț, tel. 0233/246009 fax. 0233/246009, e-mail primariacracaoani@yahoo.com, cod
poștal 617145, reprezentată de doamna Alexandrina RACLARIU , în calitate de Primar, denumit Lider
parteneriat/Partener 1;
2. U.A.T. COMUNA GHINDAOANI, JUDEȚUL NEAMȚ, cu sediul în Str. Fagului, nr. 2 Sat Ghindaoani,
Comuna Ghindaoani, Județul Neamț, cod de identificare fiscală 15945231, având contul nr.
RO17TREZ24A700700710130X deschis la Trezoreria Tg. Neamț, tel. 0233/270257fax. 0233/270257, e-mail:
primariaghindaoani@yahoo.com cod poștal 617026, reprezentată de doamna Maria AMARINEI, în calitate de
viceprimar, cu atributii de primar, denumit Membru/Partener 2;
au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat, în temeiul art. 89 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele condiții:
II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT
Art. 2.1. Părțile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea realizării în comun a obiectivului de
investiții „Infiintare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Crăcăoani si Ghindăoani , județul Neamț”
și obținerea unei finanțări nerambursabile, în vederea realizării acestuia.
Art. 2.2. Creșterea gradului de dezvoltare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale.
Art. 2.3. Înființarea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea/ gestionarea
obiectivului de investiții de la pct. II. Art. 2.1., în termen de 1 an de la data semnării acordului.
III. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT
Art. 3.1. Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții tuturor părților
implicate și este valabil până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin prezentul Acord de parteneriat.
IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art. 4.1. Se desemnează U.A.T. COMUNA CRACAOANI - lider al prezentului Acordului de parteneriat,
iar reprezentantul legal al liderului este doamna Alexandrina RACLARIU – Primar al U.A.T. Comuna
Cracaoani.
Art. 4.2. Drepturile și obligațiile Partenerului 1 – lider de parteneriat – U.A.T. Comuna Cracaoani
a) să întocmească și să depună cererea de finanțare, precum și orice documente solicitate de instituția
finanțatoare/finanțator;
b) să reprezinte asocierea în relațiile cu orice instituție publică/persoană juridică în vederea îndeplinirii obiectului
acordului;

c) să semneze orice documente în numele asocierii, pentru realizarea obiectivului de investiție ce face obiectul
prezentului acord;
d) să asigure din bugetul propriu al comunei cheltuielile necesare realizării/actualizării studiului de fezabilitate,
studiilor de teren și a altor studii, realizate pe teritoriul comunei Cracaoani, necesare proiectului;
e) să asigure din bugetul propriu al comunei cheltuielile necesare obținerii avizelor/acordurilor necesare realizării
studiului de fezabilitate de pe teritoriul comunei Cracaoani;
f) să asigure din bugetul propriu al comunei cheltuielile necesare cu serviciile de consultanță accesare finanțare
proiect aferent obiectivului pentru U.A.T. Comuna Cracaoani, după caz;
g) să asigure din bugetul propriu orice cheltuială care îi revine și care nu este finanțată prin program;
h) să aprobe indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului;
i) propunerile pentru modificări în cadrul proiectului de investiție trebuie să fie convenite/aprobate de toți
partenerii înainte de depunerea cererii/proiectului la finanțare;
Art. 4.3. Drepturile și obligațiile comunei partenere Ghindaoani
a) asigură din bugetul propriu al comunei cheltuielile necesare realizării studiului de fezabilitate, a studiilor de
teren și a altor studii, de pe teritoriul U.A.T.;
b) asigură din bugetul propriu al comunei cheltuielile necesare obținerii avizelor/acordurilor necesare realizării
studiului de fezabilitate de pe teritoriul U.A.T.;
c) să asigure din bugetele proprii cheltuielile necesare cu serviciile de consultanță accesare finanțare proiect aferent
obiectivului, după caz;
d) asigură din bugetele proprii orice cheltuială care le revine și care nu este finanțată prin program;
e) aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului;
f) pun la dispoziția liderului de asociere, documentele necesare depunerii proiectului la finanțator;
g) propunerile pentru modificări în cadrul proiectului de investiție trebuie să fie convenite/aprobate de toți
partenerii înainte de depunerea cererii/proiectului la finanțare;
V. COORDONAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
Art. 5.1. Fiecare partener își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor obiectivului
convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai celor 2 autorități
administrative partenere, desemnați prin dispoziții de numire în comisia de lucru .
VI. RĂSPUNDEREA ASOCIAȚILOR
Art. 6.1. Față de terți, fiecare membru asociat răspunde în nume propriu pentru actele semnate unilateral.
Art. 6.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una dintre părți
dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen
de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării clauzelor acordului. În cazul în care se constată că, urmare
respectării clauzelor, s-a creat un prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata
de daune-interese, după caz, conform normelor legale în vigoare.
VII. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
Art. 7.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit , dacă nu s-a convenit prelungirea
acestuia , prin acordul părților;
Art. 7.2. Prin hotărârile autorităților deliberative ale membrilor asociați, anterior expirării duratei acordului,
ca urmare a constatării unei/unor situații de neîndeplinire a obligațiilor prevăzute în acord, în conformitate cu
prevederile punctului VI art. 6.2 din prezentul acord;
Art. 7.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate sau a obligațiilor
asumate de părți;
Art. 7.4. În alte cazuri prevăzute de lege.

VIII. AMENDAMENTE
Art. 8.1. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri ale autorităților
deliberative, modificarea clauzelor prezentului acord, prin act adițional.
IX. FORȚA MAJORĂ
Art. 9.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a
obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința
părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total
sau parțial obligațiile asumate.
Art. 9.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în
maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizare asupra efectelor și întinderii
posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție. Data de referință este
data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie sau alt organism
abilitat de legea statului care o invocă.
Art. 9.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.
Art. 9.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare partener
poate renunța la executarea contractului. În nici un caz, nici una dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de
la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.
X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Art. 10.1. Asociații vor depune toate eforturile și diligențele pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
prezentului acord de parteneriat.
Art. 10.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu reușesc să rezolve în
mod amiabil o divergență apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele
judecătorești competene.
XI. DISPOZIȚII FINALE
Art. 11.1 Prezentul acord constituie voința comună a părților și s-a semnat, în 2(doua) exemplare originale,
de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare dintre părți.

Lider de parteneriat – Partener 1
U.A.T. COMUNA CRACAOANI, JUDEȚUL NEAMȚ
Reprezentant legal, PRIMAR Alexandrina RACLARIU

Membru – Partener 2
U.A.T. COMUNA GHINDAOANI, JUDEȚUL NEAMȚ
Reprezentant legal, VICEPRIMAR cu atributii de primar , Maria AMARINEI

