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PRorEcr oe norAnAnr
PRIVITOR LA: aprobarea incheierii unui Acord de pafteneriat intre U.A.T. Orag

Bbbeni, U.A.T. Comuna Frdncegti si U.A.T. Comuna P6ugegti in vederea pafticipirii la
Programul nalional de investilii 'Anghel Saligny'tu proiectul "Extindere relele

inteligente de distributie gaze naturale in Oragul BEbeni, judelul Vdlcea 9i inflinlare
sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna Fr6ncegti 9i Comuna

Pdu9e9ti, judelul VSlcea"

Consiliul Local al comunei Fr6ncegti, judetul V6lcea, intrunit in gedinta ordinar5
din data de 18 aprilie 2022,|a care participH un numEr de .... consilieri din totalul de
15 consilieri in funcfie, gedint5 condus5 de domnul consilier local Eritoiu Ion -
Emanoil;

LUAND Iru COruSIDERARE:
-referatul de aprobare nr. 3289 din 04 aprilie 2022 prin care se propune

aprobarea incheierii unui Acord de pafteneriat Tntre U.A.T. Orag Bibeni, U.A.T.
Comuna Fr6ncegti si U.A.T. Comuna P5ugegti in vederea particip5rii la Programul
nalional de investilii 'Anghel Saligny" cu proiectul "Extindere relele inteligente de
distribulie gaze natural in Oragul Bibeni, judelul Vdlcea 9i infiinlare sisteme
inteligente de distribulie gaze natural in Comuna Frdncegti 9i Comuna P5u9e9ti,
judelul V6lcea";

-nota de fundamentare privind acordul de parteneriat al UAT-urilor,
inregistrat5 sub nr. 32BB din 04 aprilie 2022

-tin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitdlii proiectului de
hor5r5re, intocmit de secretarul general delegat al localititii, nr....1.....;

-rapoartele de avizare ale comisiei pentru invitSmdnt, culte, sindtate, culturS,
protectie socialS, activit5ti sportive gi de agrement, comisiei pentru programe,
dezvoltare economico-sociala, proteclia mediului, buget - finante, administrarea
domeniului public Ai privat al localititii, agriculturS, gospodSrie comunala, servicii 9i
come(, comisiei pentru administratie publica localS, juridice, apdrarea ordinii publice
gi linigtii publice, a drepturilor cetEtenilor;

In conformitate cu prevederile art.35 alin.(l) din Legea nr.27312006 privind
finanlele publice locale, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare, coroborate cu cele
ale aft. 85 alin. 1, aft. 89 alin.(B) 9i aft. 129 alin. (1), alin. (2) lit.e) ;i alin,(9) lit.c)
din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i completSrile
ulterioare, ale aft.4 alin.(l) lit.e) din OUG nr.951202L pentru aprobarea Programului
national de investitii ,,Anghel Saligny'', precum 9i cu cele ale art.1 alin.(3) 9i aft.7
alin.(l) lit.c) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 951202L pentru aprobarea Programului
national de investitii ,,Anghel Saligny'', pentru categoria de investitii prevazuta la art.4
alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 951202L, aprobate prin



Ordinul comun al Ministrului Dezvoltdrii, Lucrbrilor Publice gi Administraliei si

Ministrului Energiei nr, 27 B I 167 12022;
In temeiul art. 139, alin.(3) lit.f) gi art. 196, alin.(1), lit. a) din OUG nr.57120L9

privind Codul administrativ, cu modificSrile 9i complet5rile ulterioare, propune
urm5toarea:

HOTANANE

Art.l. -Se aprob5 incheierea unui Acord de parteneriat intre U.A.T. Orag
B5beni, U.A.T. Comuna Fr6ncegti 9i U.A.T. Comuna P5ugegti in vederea particip5rii la
Programul nalional de investilii 'Anghel Saligny" cu proiectul "Extindere relele
inteligente de distribulie gaze naturale in Oragul BSbeni, judelul Vdlcea 9i infiinlare
sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna Fr6ncegti 9i Comuna
Pbu9e9ti, judelul V6lcea", acord de parteneriat prevdzut in anexa care face parte
integrant6 din prezenta hotirAre.

Art.2. -Se imputernicegte Primarul comunei Frdncegti, domnul Daniel - Florin
PAMSCHIV, si semneze in numele 9i pe seama U.A.T. Comuna Frdncegti, Acordul de
pafteneriat prev5zut la art,1, precum gi orice alte documerrte necesare implementSrii
proiectului in conditii optime.

Art.3. - Prezenta hotdr6re va fi comunicat5 de c5tre secretarul general
delegat la Institulia Prefectului - judetul Valcea pentru controlul de legalitate,
primarului localit5tii, primarului U.A.T. Orag BSbeni, primarului U.A.T. Comuna
P5ugegti 9i se va aduce la cunostinta pubic6 prin afisare pe site-ul institutiei gi in
Monitorul Oficial Local.

INITIATOR
PRIMA&

PARASCHIV DANIEL FLORIN
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL DELEGAT,

ELENA ANISOARA AVRAM

Frincegti, judetul V6lcea, 18.04,2022



ANEXA LA PROIECT......

ACORD DE PARTENERIAT
?n vederea participSrii la Programul nalional de investilii 'Anghel Saligny" cu proiectul

"Extindere relele inteligente de distribulie gaze naturale ?n Oragul B5beni, judelul
VSlcea 9i inflinlare sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna

Fr6ncegti 9i Comuna P5u9e9ti, judelul V6lcea"

Art, 1. P5rlile

l.Comuna Francesti, judelul Valcea, cu sediul in comuna Francesti,
str._nr._, codul fiscal 2541100 av6nd calitatea de Lider Parteneriat

2.Orasul Babeni, judetul Valcea cu sediul in orasul Babeni str. ,
nr._, codul fiscal 254Lt77 , av6nd calitatea de Partener 2

3. Comuna Pausesti, judetul Valcea , cu sediul in comuna Pausesti,ffr.-,
codul fiscal 254LBSL, av6nd calitatea de Partener 3

au convenit urmStoarele:

Art. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui pafteneriat este de a stabili drepturile 9i obligaliile pdrlilor,

contribulia financiarE proprie a fiecSrei perli la bugetul proiectului, precum 9i
responsabilitSlile ce le revin in implementarea activitdlilor aferente proiectului: ,,

Extindere relele inteligente de distribulie gaze naturale in Oragul BSbeni, judelul
V6lcea 9i infiinlare sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna
Fr6ncegti 9i Comuna P5u9e9ti, judelul V6lcea", care va fi depus in cadrul Programului
nalional de investilii ,,Anghel Saligny", cu respectarea prevederilor O,U.G. nr.
951202L privind unele mdsuri pentru implementarea proiectelor cu fmanlare in cadrul
Programului Nalional de Investilii ,,Anghel Saligny" gi a Ordinului comun al ministrului
dezvoltdrii, lucr5rilor publice 9i administraliei 9i al ministrului energiei nr.
2781L6712022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a

prevederilor Ordonanlei de Urgen!5 a Guvernului nr. 951202L pentru aprobarea
Programului nalional de investilii ,,Anghel Saligny", pentru categoria de investilii
prevbzut5 la aft. 4 alin. (1) lit. (e) din O.U.G. nr.951202L.

(2) Cererea de finanlare, inclusiv anexele sale, sunt parte integranti a acestui
acord.

Art. 3. Principiile de bun5 practic5 ale pafteneriatului
(1) Toli partenerii trebuie sE contribuie la realizarea proiectului 9i sH igi asume

rolul lor in cadrul proiectului, a9a cum acesta este definit in cadrul prezentului Acord
de Pafteneriat.

(2) P5r_tile trebuie sE se consulte in mod regulat gi sE se informeze asupra
tuturor aspectelor privind evolulia proiectului.

(3) Toli partenerii trebuie sd implementeze activitSlile cu respectarea
standardelor profesionale 9i de etic5 cele mai inalte.

(4) Partenerii sunt obligali sH respecte regulile privitoare la conflictul de
interese 9i regimul incompatibilitSlilor, iar, in cazul apariliei unui asemenea conflict,
si dispund luarea mSsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.



Art. 4 Roluri 9i responsabilitSli in implementarea proiectului

Rolurile 9i responsabilitdlile sunt descrise in tabelul de mai jos 9i corespund
prevederilor din Cererea de finanlare:

Organizalia Lider de proiect:
Roluri si responsabilitati
1. Depune in numele partenerilor Cererea de finanlare 9i documentele anex5

pentru proiectul ,, Extindere relele inteligente de distribulie gaze naturale in Oragul
B5beni , judelul Vdlcea si infiinlare sisteme inteligente de distribulie gaze naturale ?n

Comuna Frdncegti 9i Comuna P5ugegti, judelul V6lcea".
2. Pafticip5 la infiinlarea Asocialiei de Dezvoltare IntercomunitarS, care va

avea ca 9i scop elaborarea documentaliilor tehnico-economice viitoare, derularea
procedurilor de achizilie 9i implementarea Proiectului.

3. Contribuie la cofinanlarea proiectului, reprezentdnd cheltuielile neeligibile
corespunzbtoare propo(ional numdrului de gospod5rii ale unit5tii administrativ-
teritoriale, privind cheltuielile aferente execuliei lucr5rilor.

4. Contribuie la cofinanlarea proiectului, reprezent6nd cheltuielile neeligibile
corespunzdtoare in mod egal cu ceilalli parteneri, cu exceplia cheltuielilor aferente
execuliei lucrSrlor (conform pct. 3)

Paftener 2

1. Pune la dispozitia liderului de pafteneriat documentele ncesare depunern
cererii de flnanlare in formatul prev5zut de Norrnele metodologice ale Programului
Nalional de Investitii 'Anghel Saligny" (Deviz general estimativ aferent proiectului de
investitii, hotararea de consiliu local privind aprobarea acordului de parteneriat,
hotd16rea consiliului local privind aprobarea cererii de finanlare 9i a devizului general
estimativ, alte documente dac5 este cazul).

2. Pafticipa la infiinlarea Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5, care va
avea ca 9i scop elaborarea documentaliilor tehnico-economice viitoare, derularea
procedurilor de achizilie 9i implementarea Proiectului.

3. Contribuie la cofinanlarea proiectului, reprezent6nd cheltuielile neeligibile
corespunz5toare proporlional numHrului de gospoddrii ale unit5tii administrativ-
teritoriale, privind cheltuielile aferente execuliei lucr5rilor.

4. Contribuie la cofinanlarea proiectului, reprezentdnd cheltuielile neeligibile
corespunz5toare in mod egal cu ceilalli parteneri, cu exceplia cheltuielilor aferente
execuliei lucr5rilor (conform pct. 3)

Paftener 3

1. Pune la dispozitia iderului de parteneriat documentele necesare Depunerii
cererii de finanlare, in formatul prev5zut de Normele metodologice ale Programului
Nalional de Investilii 'Anghel Saligny" (Deviz general estimativ aferent proiectului de
investilii, hot5rdrea de consiliu local privind aprobarea acordului de parteneriat,
hotir6rea consiliului local privind aprobarea cererii de finantare 9i a devizuiui general
estimativ, alte documente dact este cazul).

2. Pafticipb la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarS, care va



avea ca gi scop elaborarea documentaliilor tehnico-economice viitoare, derularea
procedurilor de achizilie 9i implementarea Proiectului.

3. Contribuie la cofinanlarea proiectului, reprezentdnd cheltuielile neeligibile
corespunz5toare proportional numHrului de gospod5rii ale unit5lii administrativ-
teritoriale, privind cheltuielile aferente execuliei lucr5rlor.

4. Contribuie la cofinanlarea proiectului, reprezentSnd cheltuielile neeligibile
corespunzdtoare in mod egal cu ceilalli parteneri, cu exceplia cheltuieli lor aferente
execuliei lucr5rlor (conform pct. 3)

Responsabilitatile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu
prevederile Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 951202L pentru aprobarea Programului
National de investitii ,, Anghel Saligny ", pentru categoria de investitii prevazuta la

art.4, alin.(1), lit e) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 9512021.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului incepe la data semn5rii prezentului Acord

9i lnceteaz6 la data la care Contractul de Finanlare aferent proiectului i9i Tnceteazi
valabilitatea sau printr-un document ulterior in care partenerii stabilesc incetarea
acordului de pafteneriat. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de
finanlare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Aft. 6. Drepturile 9i obligaliile liderului de proiect (Paftenerului 1)

Drepturile liderului de pafteneriat

(1) Liderul de proiect are dreptul sE solicite celorlalli pafteneri furnizarea
oricSror informatii 9i documente legate de proiect, in scopul elabor5rii rapoartelor de
progres, a cererilor de rambursare.

Obligaliile !iderului de pafteneriat

1. Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanlare 9i
Contractul de finanlare.

2. Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, ii
va informa despre progresul in implementarea proiectului 9i le va furniza copii ale
rapoafte lor de progres 9i flnanciare.

3. Propunerile pentru modificEri impoftante ale proiectului (ex. activitSli,
parteneri etc.), trebuie s5 fie convenite cu paftenerii ?naintea solicit5rii aprob5rii de
c5tre Autoritatea de management,

4. Liderul de parteneriat se va asigura de desf5gurarea corect5 a procedurilor
de atribuire a contractelor de achizilie publicS, de c5tre ceilalli pafteneri, conform
normelor in vigoare.

5. Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de
prefinanlare/ platS/ rambursare c6tre autoritatea de management conform
prevederilor contractului de finanlare, conform procedurii.

6.Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri oblinute din procesul



de rambursare pentru cheltuielile angajate de c5tre ceilalti parteneri, care au fost
certiflcate ca eligibile.

7. In cazul in care unul din partenerii 2, 3 nu duce la indeplinire una sau mai
multe din obligatiile care le revin (ex. implementarea unor activitSli, asigurarea
contribuliei la cofinanlarea proiectului, respectarea normelor in vigoare privind
procedura de atribuire a contracte lor de achizilie public5), liderul de parteneriat va
prelua ?n totalitate responsabilitatea de a indeplini aceste obligalii.

8. Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate in
cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notific5rilor si titlurilor de
crean!5 emise pe numele s5u de cStre Autoritatea de management.

Art.7. Drepturile 9i obligatiile Paftenertlor 2,3

Drepturile Paftenerilor 2, 3

1. Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3 sunt eligibile ?n acelagi fel ca si
cheltuielile angajate de c5tre liderul de proiect corespunzitor rolurilor avute in
proiect.

2. Paftenerii au dreptul, prin transfer de c5tre liderul de proiect, la fondurile
oblinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de cdtre acegtia,
care au fost ceftificate ca eligibile.

3. Paftenerii au dreptul si fie consultali cu regularitate de c5tre liderul de
proiect, sd fie informati despre progresul in implementarea proiectului si s5 li se
fumizeze, de c5tre liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres 9i financiare.

4. Paftenerii au dreptul sd fie consultafi, de c5tre liderul de proiect, in privinla
propunerilor pentru modificdri importante ale proiectului (ex. activit5li, parteneri
etc.), inaintea solicit5rii aprob5rii de c5tre Autoritatea de management

Obligaliile Paftenerilor 2, 3

1. Paftenerii sunt obligali sd punb la dispozilia liderului de proiect
documentaliile de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contracte lor
de achizilie public5, spre verificare.

2. Paftenerii sunt obligali sH transmitH copii conforme cu originalul dup5
documentaliile complete de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a
contractelor de achizilie publicS, in scopul elabordrii cererilor de rambursare.

3. Paftenerii sunt obligali sE furnizeze orice informalii de natur5 tehnic6 sau
financiarH legate de proiect, solicitate de c5tre Autoritatea de Management,
Autoritatea de Ceftificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat s5
verifice sau sH realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor.

4. Partenerii sunt obligali sE furnizeze liderului de proiect orice informalii sau
documente privind implementarea proiectului, in scopul elabor5rii rapoafte lor de
progres.

5. Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate in cadrul
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notific5rilor 9i titlurilor de crean!5
emise pe numele lor de c5tre Autoritatea de management.

Aft. 8 Achizilii publice



Achiziliile in cadrul proiectului vor fi facute de cdtre flecare membru al
parteneriatului, sau de c5tre liderul de parteneriat pentru cheltuielile comune,
urmdnd ca fiecare paftener sd fie responsabil de obligaliile financiare care ii revin, cu
respectarea legislaliei privind achizitiile publice, respectarea condiliilor din contractul
de finanlare 9i a instrucliunilor emise de AM gi/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea

1, P5rlile au obligalia sE menlin5 proprietatea proiectului 9i natura activitSlii
pentru care s-a acordat finanlare, pe o perioadd de cel pulin 5 ani dupd finalizare I
dare in exploatare 9i sH asigure exploatarea 9i intrelinerea in aceastd perioadS.

2. Inainte de sfdrgitul proiectului, paftenerii vor conveni asupra modului de
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achizilionate prin
proiect, precum si a titlurilor 9i drepturilor de proprietate intelectualE 9i industrialS
privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fl atagate rapoftului
flnal.

3. P5rlile au obligalia de a asigura funclionarea tuturor bunurilor,
echipamentelor achizilionate din finantarea nerambursabilS, la locul de desfSgurare a
proiectului 9i exclusiv in scopul pentru care au fost achizilionate.
Pdrlile au obligalia sd nu instriinezet inchirieze, gajeze bunurile achizilionate ca

urmare a oblinerii finan!5rii prin Programul nalional de investili ,,Anghel Saligny'', pe

o perioad5 de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Aft. 10 Confidenlialitate

PHrlile semnatare ale prezentului acord convin sE pdstreze in strict5
confidenlialitate informaliile primite in cadrul 9i pe parcursul implement5rii proiectului

9i sunt de acord sE previnS orice utilizare sau divulgare neautorizat5 a unor astfel de
informalii. P5rlile inleleg sb utilizeze informaliile confidenliale doar in scopul de a-gi
indeplini obligaliile din prezentul Acord de Parteneriat.

Aft. 11 Legea aplicabilS

1. Prezentului Acord i se va aplica 9i va fi interpretat in conformitate cu legea
rom6n5.

2. Pe durata prezentului Acord, pdrlile vor avea dreptul sa convinE in scris
asupra modificdrii anumitor clauze, prin act adilional, oricdnd interesele lor cer acest
lucru sau c6nd aceste circumstanle au loc 9i nu au putut fi prev5zute in momentul in
care s-a ?ncheiat prezentul Acord de Par.teneriat,

Aft. 12 Dispozilii finale

1. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in leg5tur5 cu el,
pe care pdrlile nu le pot soluliona pe cale amiabilb, vor fi solulionate de instanlele
competente.

2. In conformitate cu prevederile art. 1 alin.(3) din Ordinul comun al
ministrului dezvolt5rii, lucrdrilor publice 9i administraliei 9i al ministrului energiei nr.



2781L6712022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonanlei de UrgenlH a Guvernului nr. 9512021 pentru aprobarea
Programulul nalional de investilii ,,Anghel Salignf', pentru categoria de investilii
prev5zut6 la art. 4 alin.(l) lit.e) din O.U.G. nr. 9512021, p6rlile se angajeazd ca in
termen de 1 an de la data semn5rii Acordului sd infiinleze o asocialie de dezvoltare
intercomunita16, in vederea solicitbrii includerii in program a Proiectului ,, Extindere
relele inteligente de distribulie gaze naturale in Oragul B5beni, judelul V6lcea 9i
infiinlare sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna Fr6ncegti 9i
Comuna P5uge9ti, judelul V6lcea, judelul Vdlcea" .

3. Prezentul a.cord conline in anexS defalcarea numdrului de ggspod5rii,
aferente fiecdrei unit5$ administrativ - teritoriale, respectiv comuna FMNCESTI,
orasul eAerNI, coruni PAUSESTI.

tntocmit in 4 exemplare, fn limba romdn5, c6te unul pentru fiecare pafte si un
original pentru cererea de finantare.

PARTENER 1- LIDER DE PARTENERIAT
comuna rnAruCrgrI
prin
Primar :

Semn5tura

PARTENER 2
Orag nAerruI
prin
Primar
Semnitura

PARTENER 3
Comuna PAugrgrI
prin
Primar
SemnHtura



Anexa la Acordul de parteneriat

Calculul numarului de consumatori conform ghid

LOCALITATEA:

Imobile: ex primaria consumatori echivalenti: ex 15
Scoala
Gradinita
Camin cultura! si tot ce aveti
Alte institutii etc.
Case
Blocuri etc

Total:

LOCALITATEA:

Imobile: ex primaria consumatori echivalenti: ex 15
Scoala
Gradinita
Camin cultural si tot ce aveti
Alte institutil etc.

Blocuri etc
Case

Total:

LOCALITATEA:

Imobile: ex primaria consumatori echivalenti: ex 15
Scoala
Gradinita
Camin cultural si tot ce aveti
Alte institutii etc.
Case

Blocuri etc
Total:
TOTAL GENERAL

INITIATOR
PRIMA& AVIZAT PENTRU LEGALITATE

PAMSCHIV DANIEL FLORIN SECRETAR GENERAL DEIEGAT,
ELENA ANISOAM AVMM

Fr6ncegti, judegul V6lcea, t8.04.2022





ROMANIA

JUDETUL vAlcen

coMUNA rnArucegrr

NR. 3289 DIN.04.04.2022

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat tntre U.A.T.
Orag Bdbeni, U.A.T. Comuna FrAncegti si U.A.T. Comuna P6ugegti in

vederea pafticip5rii la Programul nalional de investilii "Anghel Saligny" cu
proiectu! "Extindere relele inteligente de distribulie gaze naturale in

Oragul B5beni, judelul Vilcea 9i infiinlare sisteme inteligente de distribulie
gaze naturale in Comuna Fr6ncegti 9i Comuna P5u9e9ti, judelul V6lcea"

Prin nota de fundamentare nr. 32BB din 04.04,2022, viceprimarul localititii
propune pafteneriatul cu alte UAT-uri in vederea pafticip5rii la Programul nalional de
investilii 'Anghel Saligny" cu proiectul "Extindere relele inteligente de distribulie gaze

naturale in Oragul B5beni, judelul Vdlcea 9i infiinlare sisteme inteligente de distribulie
gaze naturale in Comuna Frdncegti 9i Comuna P5u9e9ti, judelul V6lcea".

Prin programul nalional de investilii 'Anghel Saligny", aprobat prin OUG

nr.9512021, se pot realiza constructii noi sau de lucrari de construire, reconstruire,
consolidare, reparatie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, dupa caz,

schimbare de destinatie, protejare, restaurare, conservare la constructii existente si

care se incadreaza in cel putin una dintre urmatoarele categorii de investitii:

a) alimentari cu apa si statii de tratare a apei;

b) sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate, inclusiv
canalizare pluviala si sisteme de captare a apelor pluviale;

c) drumurile publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile
legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri
comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor, precum si variante
ocolitoare ale localitati lor;

d) poduri, podete, pasaje sau punti pietonale, inclusiv pentru biciclete si

trotinete electrice;

e) sisteme de distributie a gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor,
precum si a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.



Prin Ordinul comun al Ministrului Dezvolt5rii, Lucrdrilor Publice gi Administraliei

9i Ministrului Energiei nr. 278116712022 au fost aprobate Normele metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

951202L pentru aprobarea Programului national de investitii ,,Anghel Saligny'', pentru

categoria de investitii sisteme de distributie a gazelor naturale, inclusiv a
bransamentelor, precum si a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale,

Astfel, potrivit celor doud acte normative cererile de finanlare pentru categoria

de investitii sisteme de distributie a gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor,
precum si a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale pot fi depuse de

c5tre unit5lile administrativ-teritoriale sau de citre asocialii de dezvoltare
intercomunitard constituite conform art.B9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului

nr.57120L9, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care asociatiile de dezvoltare intercomunitara nu sunt infiintate
pana la expirarea termenului prevazut la aft. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta,

unitatile administrativ-teritoriale au posibilitatea de a incheia acorduri de parteneriat,

in temeiul aft. 89 alin. (B) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57120L9, cu

modificarile si completarile ulterioare, in baza carora sa se oblige ca in termen de un

an de la data semnarii acordurilor sa infiinteze asociatia de dezvoltare

intercomunitara, in vederea solicitarii includerii in Program a obiectivelor de investitii.

Potrivit art.1 alin.(3) ;i aft.7 alin.(1) lit.c) din Normele metodologice pentru

punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9512021
pentru aprobarea Programului national de investitii ,,Anghel Saligny'', pentru

categoria de investitii prevazuta la art,4 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 951202t, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Dezvoltirii,
Lucr5rilor Publice gi Administratiei 9i Ministrului Energiei nr.2781L6712022, odat6 cu

cererea de finanlare se va depune 9i hot5rdrea consiliului local de aprobare a

acordului de pafteneriat.

tn vederea pafticip5rii la Programul Nalional de investilii 'Anghel Saligny" cu

proiectul privind infiintarea sistemelor inteligente de distribulie gaze naturale in
comuna Fr6ncegti, considerim oportund incheierea unui acord de parteneriat intre
U.A.T. Orag B5beni, U.A.T. Comuna Fr6ncegti si U.A.T. Comuna Piu9e9ti.

Prin acordul de padeneriat se stabilegte calitatea celor trei unitdli
administrativ-teritoriale, precum 9i rolurile 9i responsabilit6lile fiecdreia dintre

acestea.

Astfel, Comuna Fr6ncegti va avea calitatea de lider de pafteneriat, sens in care
primarul va semna in numele parteneriatului cererea de finanlare, contractul de

finanlare, precum 9i orice alte documente necesare implement5rii proiectului.



tn acest sens, vE propun spre dezbatere proiectul de hotSrSre iniliat.

PRIMA&

Daniel - Florin PAMSCHIV





JUDFJUL vAlcen

COMUNA FRANCESTI

NR. 32BB DrN 04.04.2022

Aprobat primar,

Paraschiv Daniel Florin

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind parteneriatul mai multor UAT - uri, in vederea implement6rii unui proiect

"tnfiinlare sisteme inteligente cu gaze naturale" prin Programul Nalional de lnvestilii
"Anghel Saligny"

Prin OUG nr.9512021 a fost aprobat Programul nalional de investilii
'Anghel Saligny" prin care se pot realiza constructii noi sau de lucrari de construire,
reconstruire, consolidare, reparatie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare,
dupa caz, schimbare de destinatie, protejare, restaurare, conseruare la constructii
existente si care se incadreaza in cel putin una dintre urmatoarele categorii de

investitii:

a) alimentari cu apa si statii de tratare a apei;

b) sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate, inclusiv
canalizare pluviala si sisteme de captare a apelor pluviale;

c) drumurile publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile

legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri
comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor, precum si variante

ocolitoare ale localitatilor;

d) poduri, podete, pasaje sau punti pietonale, inclusiv pentru biciclete si

trotinete electrice;

e) sisteme de distributie a gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor,
precum si a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

Prin Ordinul comun al Ministrului Dezvoltirii, Lucrdrilor Publice gi Administratiei

;i Ministrului Energiei nr. 2781t6712022 au fost aprobate Normele metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

951202L pentru aprobarea Programului national de investitii ,,Anghel Saligny", pentru

categoria de investitii sisteme de distributie a gazelor naturale, inclusiv a

bransamentelor, precum si a racordului la sistemul de transpoft al gazelor naturale.



Astfel, potrivit celor doui acte normative cererile de finantare pentru categoria

de investitii sisteme de distributie a gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor,
precum si a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale pot fi depuse de

citre unit5lile administrativ-teritoriale sau de c5tre asocialii de dezvoltare
intercomunitar6 constituite conform aft.89 din Ordonanta de urgenta a Guvernului

nr. 57120L9, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care asociatiile de dezvoltare intercomunitara nu sunt infiintate
pana la expirarea termenului prevazut la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta,
unitatile administrativ-teritoriale au posibilitatea de a incheia acorduri de pafteneriat,

in temeiul art. 89 alin. (B) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5712019, cu

modificarile si completarile ulterioare, in baza carora sa se oblige ca in termen de un

an de la data semnarii acordurilor sa infiinteze asociatia de dezvoltare
intercomunitara, in vederea solicitarii includerii in Program a obiectivelor de investitii.

Potrivit art.1 alin.(3) ;i aft.7 alin.(1) lit.c) din Normele metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 951202L
pentru aprobarea Programului national de investitii ,,Anghel Saligny'', pentru

categoria de investitii prevazuta la art.4 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 951202L, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Dezvoltdrii,
Lucrdrilor Publice gi Administratiei si Ministrului Energiei nr. 278116712022, odatb cu

cererea de finanlare se va depune 9i hot5rdrea consiliului local de aprobare a

acordului de pafteneriat.

In vederea participErii la Programul Nalional de investilii 'Anghel Saligny" cu

proiectul privind infiintare sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna

Fr6ncegti consider5m oportun6 incheierea unui acord de padeneriat intre U.A.T.

Orag B5beni, U.A.T. Comuna Fr6ncegti si U.A.T. Comuna Pdu9e9ti.

Prin acordul de pafteneriat se stabilegte calitatea celor trei unitdli
administrativ-teritoriale, precum 9i rolurile 9i responsabilitdtile fiecSreia dintre
acestea.

Astfel, Comuna Frdncegti va avea calitatea de lider de parteneriat, sens in care
primarul va semna in numele pafteneriatului cererea de finanlare, contractul de

finanlare, precum 9i orice alte documente necesare implementdrii proiectului.

tn acest sens, propun aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre
U.A.T. Orag Bibeni, U.A.T. Comuna Frdncegti si U,A.T. Comuna Pdugegti in vederea
participdrii la Programul nalional de investilii 'Anghel Saligny" cu proiectul "Extindere

relele inteligente de distribulie gaze naturale in Orasul BSbeni, judelul V6lcea 9i

infiinlare sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna Fr6ncegti gi

Comuna P5u9e9ti, judelul Vdlcea".



FatE de cele expuse anterior, vb rog sb analizati gi sE dispuneti in consecinld.

Viceprimar,

Dumitru - Flavius CIOBOATA




