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coNsrLIUL LOCAL FRANCE$TI

JUDETUL vAlcen

norAnAnEA NR. 34
PRIVITOR LA: aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre U.A.T. Orag

B5beni, U.A.T. Comuna Frincegti si U.A.T. Comuna P5ugegti in vederea particip5rii la
Programul nalional de investilii 'Anghel Saligny"cu proiectul "Extindere relele

inteligente de distribulie gaze naturale ?n Oragul B5beni, judelul Vdlcea 9i infiinlare
sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna Frdncegti 9i

Comuna Ptugegti, judelul VSlcea"

Consiliul Local al comunei Fr6ncegti, judelul V6lcea, intrunit in gedin$a ordinar5
din data de 18 aprilie 2022,|a care participb un numdr det4 consilieri din totalul de

15 consilieri in funclie, gedin!5 condus5 de domnul consilier local Eritoiu Ion-Emanoil;

LUAND tt\ orzaRrrnr:
-proiectul de hotdrdre initiat de primarul comunei;
-referatul de aprobare nr. 3289 din 04 aprilie 2022 prin care se propune

aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat ?ntre U.A.T. Orag B5beni, U.A.T.

Comuna Fr6ncegti si U.A.T. Comuna P5ugegti ?n vederea participdrii la Programul

nalional de investilii 'Anghel Saligny" cu proiectul "Extindere relele inteligente de

distribulie gaze natural in Oragul B5beni, judelul Vdlcea 9i infiinlare sisteme

inteligente de distribulie gaze natural ?n Comuna Fr6ncegti 9i Comuna P6uge9ti,
judelul Vdlcea";

-raportul compartimentului de specialitate, inregistrat sub nr. 3339 din 05

aprilie 2022,
-raportul de avizare sub aspectul legalitdtii proiectului de hordr6re, intocmit de

secretarul general delegat al localitdtii, nr. 3569/08.04.2022;
-avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, inregistrate sub nr. 34

din 18 aprilie 2022;
tn conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.27312006 privind

finanlele publice locale, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare, coroborate cu cele

ale aft. 85 alin. 1, art. 89 alin.(B) 9i aft, 129 alin. (1), alin. (2) lit.e) 9i alin.(9) lit.c)
din OUG nr.57120L9 privind Codul administrativ, cu modificbrile 9i complet5rile
ulterioare, ale art.4 alin.(1) lit.e) din OUG nr.9512021 pentru aprobarea Programului
national de investitii ,,Anghel Saligny'', precum 9i cu cele ale aft.1 alin.(3) 9i 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 aft.4
alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 951202L, aprobate prin

Ordinul comun al Ministrului Dezvolt5rii, Lucr5rilor Publice gi Administratiei 9i

Ministrului Energiei nr. 27Bl L67 12022;
in temeiul aft. 139, alin.(3) lit.f) 9i art. 196, alin.(1), lit. a) din OUG nr.57120t9

privind Codul administrativ, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, cu un num5r de

14 voturi "pentru", 0 voturi "ablineri" gi 0 voturi "impotriv6", adoptS urm6toarea:



HorAnAne
Aft.l. -Se aprob5 incheierea unui Acord de parteneriat intre U.A.T. Orag

Bdbeni, U.A.T. Comuna Frdncesti si U.A.T. Comuna P5usesti in vederea particip5rii li
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 Frdncegti gi Comuna
P5u9e9ti, judelul V6lcea", acord de parteneriat prevSzut in anexa care face parte
integrant5 din prezenta hot5r6re.

Alt.2. -Se imputernicegte Primarul comunei Frdncegti, domnul Daniel - Florin
PAMSCHIV, sE semneze in numele 9i pe seama U.A.T. Comuna Fr6ncegti, Acordul de
pafteneriat prevSzut la art.1, precum gi orice alte documente necesare implementirii
proiectului in condilii optime.

Aft.3. - Prezenta hotir6re va fi comunicatd de cdtre secretarul general
delegat la Institutia Prefectului - judetul Valcea pentru controlul de legalitate,
primarului localititii, primarului U.A.T. Orag BEbeni, primarului U.A.T. Comuna
Piugegti 9i se va aduce la cunostinla pubici prin afisare pe pagina de internet
\,v."Ww.pr-imariaf.rancesti-valce..a.ro, Secliunea Monitorul Oficial Local.
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ANEXA LA H.C.L. 34 din L8.04.2022

ACORD DE PARTENERIAT
in vederea pafticip5rii la Programul nalional de investilii 'Anghel Saligny" cu proiectul

"Extindere relele inteligente de distribulie gaze naturale in Oragul Bibeni, judelul
Vdlcea 9i infiinlare sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna

Fr6ncegti 9i Comuna P6u9e9ti, judelul Vdlcea"

Aft. 1. P5rlile

l.Comuna Francesti, judelul Valcea, cu sediul in comuna Francesti, satul
Frincegti, codul fiscal 2541100 av6nd calitatea de Lider Pafteneriat

2.Orasul Babeni, judetul Valcea cu sediul in orasul Babeni str. Dragog
Vrdnceanu nr.l7t, codul fiscal 254LL77, av6nd calitatea de Paftener 2

3.Comuna Pausesti, judetul Valcea, cu sediul in comuna Pausesti, satul
Paugegti, str Principala, nr. 181, codul fiscal 254L85L, av6nd calitatea de Paftener 3

Au convenit urmitoarele:

Aft. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile 9i obligaliile p5rlilor,

contribulia financiarE proprie a fiecSrei pArli la bugetul proiectului, precum 9i
responsabilitSlile ce le revin in implementarea activit5lilor aferente proiectului: ,,

Extindere relele inteligente de distribulie gaze naturale in Oragul B5beni, judelul
Vdlcea 9i Tnfiinlare 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.

951202t privind unele m5suri pentru implementarea proiectelor cu fmanlare in cadrul
Programului Nalional de Investilii ,,Anghel Saligny" gi a Ordinului comun al ministrului
dezvolt5rii, lucrdrilor publice 9i administraliei 9i al ministrului energiei nr.
2751L6712022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a

prevederilor Ordonanlei de Urgen!5 a Guvernului nr. 951202t pentru aprobarea
Programului nalional de investilii ,,Anghel Saligny", pentru categoria de investilii
prevtzut6 la art. 4 alin. (1) lit. (e) din O.U.G. nr.951202L.

(2) Cererea de finanfare, inclusiv anexele sale, sunt pafte integrantd a acestui
acord.

Art. 3. Principiile de bun5 practici ale parteneriatului
(1) Toli partenerii trebuie sE contribuie la realizarea proiectului 9i sE i9i asume

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

(2) Pdrlile trebuie s5 se consulte in mod regulat 9i sE se informeze asupra
tuturor aspectelor privind evolulia proiectului.

(3) Toli partenerii trebuie s5 implementeze activitSlile cu respectarea
standardelor profesionale 9i de etic5 cele mai inalte.

(4) Partenerii sunt obligali s5 respecte regulile privitoare la conflictul de
interese 9i regimul incompatibilitSlilor, iar, in cazul apariliei unui asemenea conflict,
sE dispund luarea m5surilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.



Art, 4 Roluri gi responsabilit5li in implementarea proiectului

Rolurile 9i responsabilitilile 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 anexd

pentru proiectul ,, Extindere relele inteligente de distribulie gaze naturale in Oragul
Bdbeni , judelul Vdlcea 9i infiinlare sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in
Comuna Frdncegti 9i Comuna P5u9e9ti, judelul Vdlcea',.

2. PafticipH la infiinlarea Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarS, care va
avea ca 9i scop elaborarea documentaliilor tehnico-economice viitoare, derularea
procedurilor de achizilie si implementarea proiectului.

3. Contribuie la cofinanlarea proiectului, reprezent6nd cheltuielile neeligibile
corespunz5toare proporlional numErului de gospod5rii ale unitdtii administrativ-
teritoriale, privind cheltuielile aferente execuliei lucrdrilor.

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

Paftener 2

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

2. Pafticipa la infiinlarea Asociatiei 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, reprezentSnd cheltuielile neeligibile
corespunzdtoare proporlional numErului de gospod5rii ale unitSlii administrativ-
teritoriale, privind cheltuielile aferente execuliei lucr5rilor.

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

Paftener 3

1. Pune la dispozitia iderului de parteneriat documentele necesare Depunerii
cererii de finanlare, in formatul prevdzut de Normele metodologice ale Programului
Nalional de Investilii 'Anghel Saligny" (Deviz general estimativ aferent proiectului de
investilii, hotdrdrea de consiliu local privind aprobarea acordului de pafteneriat,
hot5r6rea consiliului local privind aprobarea cererii de flnantare 9i a devizuiui general
estimativ, alte documente dacd este cazul).

2. Participi 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, reprezent6nd cheltuielile neeligibile
corespunz5toare proportional numSrului de gospodErii ale unit5lii administrativ-
teritoriale, privind cheltuielile aferente execu[iei lucrirlor.

4. Contribuie la cofinanlarea proiectului, reprezentdnd cheltuielile neeligibile
corespunz5toare in mod egal cu ceilalli pafteneri, 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. 951202t.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului incepe la data semn5rii prezentului Acord

9i inceteaz5 la data la care Contractul de Finanlare aferent proiectului ?9i inceteaz5
valabilitatea sau printr-un document ulterior in care paftenerii 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 Iiderului de proiect (Paftenerului 1)

Drepturile liderului de parteneriat

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

Obligatiile liderului de pafteneriat

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

Contractul de finanlare.
2. Liderul de parteneriat (Paftener 1) va consulta paftenerii cu regularitate, ii

va informa despre progresul in implementarea proiectului 9i le va furniza copii ale
rapoafte lor de progres 9i financiare.

3. Propunerile pentru modificEri importante ale proiectului (ex. activitSli,
parteneri etc.), trebuie sE fie convenite cu partenerii inaintea solicitbrii aprobErii de
c5tre Autoritatea de management.

4. Liderul de parteneriat se va asigura de desfSgurarea corect5 a procedurilor
de atribuire a contractelor de achizilie public5, de cStre ceilalli pafteneri, conform
normelor in vigoare.

5. Liderul pafteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de
prefinanlare/ platS/ rambursare cStre 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 cdtre ceilalli pafteneri, care au fost
ceftificate ca eligibile.

7. In cazul in care unul din partenerii 2, 3 nu duce la indeplinire una sau mai
multe din obligaliile care le revin (ex. implementarea unor activit5ti, asigurarea
contributiei la cofinanlarea proiectului, respectarea normelor ?n vigoare privind
procedura de atribuire a contracte lor de achizilie public5), liderul de parteneriat va
prelua in totalitate responsabilitatea de a indeplini aceste obligatii.

8. Liderul de pafteneriat este responsabil pentru neregulile identificate in
cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificirilor 9i titlurilor de
crean!5 emise pe numele siu de cStre Autoritatea de management.

Att.7. Drepturile 9i obligatiile Paftenerilor 2, 3

Drepturile Paftenerilor 2, 3

1. Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3 sunt eligibile in acelagi fel ca 9i
cheltuielile angajate de cdtre liderul de proiect corespunz5tor rolurilor avute in
proiect.

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

3. Paftenerii au dreptul si fie consultali cu regularitate de c6tre liderul de
proiect, sE fle informati despre progresul in implementarea proiectului si sE li se
fumizeze, de cStre liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres 9i financiare.

4. Paftenerii au dreptul sE fie consultali, de c5tre liderul de proiect, in privinta
propunerilor pentru modific6ri importante ale proiectului (ex. activit5li, parteneri
etc.), inaintea solicit5rii aprobSrii de cStre Autoritatea de management

Obligaliile Paftenerilor 2, 3

1. Paftenerii sunt obligali sd puni la dispozitia liderului de proiect
documentatiile de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contracte lor
de achizilie publicS, spre verificare.

2. Paftenerii sunt obligali sH transmit5 copii conforme cu originalul dup6
documentaliile complete de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a
contractelor de achizilie publicS, in scopul elabor5rii cererilor de rambursare.

3. Paftenerii sunt obligali sb furnizeze orice informatii de naturi tehnicd sau
financiarE legate de proiect, solicitate de c5tre Autoritatea de Management,
Autoritatea de Ceftificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat si
verifice sau sE realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor.

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

5. Paftenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate in cadrul
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificdrilor si titlurilor de crean!5
emise pe numele lor de cdtre Autoritatea de management.

Aft. 8 Achizilii publice



Achiziliile in cadrul proiectului vor fi facute de c5tre fiecare membru al

parteneriatului, sau de citre liderul de pafteneriat pentru cheltuielile comune,
urm6nd ca fiecare paftener sE 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. Pdrlile au obligalia sd menlin5 proprietatea proiectului 9i natura activit5lii
pentru care s-a acordat finanlare, pe o perioad5 de cel pulin 5 ani dup5 finalizare I
dare in exploatare 9i s5-asigure exploatarea 9i intrelinerea in aceast5 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 9i a titlurilor 9i drepturilor de proprietate intelectua16 9i industrialS
privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atagate rapoftului
final.

3.P5(ile au obligalia de a asigura funclionarea tuturor bunurilor,
echipamentelor achizilionate din finanlarea nerambursabil5, la locul de desf5gurare a

proiectului gi exclusiv in scopul pentru care au fost achizilionate.
4.P5r!ile au obligalia s5 nu instrdineze, 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 flnalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Aft. 10 Confidenlialitate

P5(ile semnatare ale prezentului acord convin si p5streze tn strictd
confidenlialitate informaliile primite in cadrul 9i pe parcursul implement5rii proiectului

9i sunt de acord sd previn5 orice utilizare sau divulgare neautorizatd a unor astfel de

informalii. PErlile inleleg sb utilizeze informaliile confidenliale doar in scopul de a-9i

indeplini obligaliile din prezentul Acord de Parteneriat.

Aft. 11 Legea aplicabil5

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

2. Pe durata prezentului Acord, p5rlile vor avea dreptul sa convini 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 incheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Aft. 12 Dispozilii finale

1. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legdtur6 cu el,
pe care p5[ile nu le pot soluliona pe cale amiabilS, vor fi solulionate de instanlele
competente.

2. tn conformitate cu prevederile art. 1 alin.(3) din Ordinul comun al

ministrului dezvolt5rii, lucr6rilor 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
Programulul national de investilii ,,Anghel Saligny", pentru categoria de investilii
previzutd la art. 4 alin.(l) lit.e) din O.U.G. nr. 9512021, pbrtile se angajeazi ca in
termen de 1 an de la data semn5rii Acordului sE infiinleze o asocialie de dezvoltare
intercomunitarS, in vederea solicit5rii includerii in program a Proiectului ,, Extindere

1elele inteligente de distribulie gaze naturale in Oragul Bdbeni, judelul Vdlcea 9i
infiinlare sisteme inteligente de distribulie gaze naturale in Comuna Fr6ncesti 9i
Comuna Pdugegti, judelul V6lcea, judetul Vdlcea" .

3. Prezentul acord contine in anexi defalcarea num5rului de gQspod5rii,
aferente fiec5rei unit5li administrativ - teritoriale, respectiv comuna FRANCE$TI,
orasul 

^aAgrNI, 
comuna eAugegt.

Intocmit in 4 exemplare, in limba rom6n5, cdte unul pentru fiecare pafte si un
original pentru cererea de finantare.

PARTENER 1- LIDER DE PARTENERIAT
comuna rnAruCrgrt
prin
Primar : Paraschiv Daniel - Florin
Semn5tura

PARTENER 2
orag eAarruI
prin
Primar: Bogdan Stefan

SemnEtura

PARTENER 3
Comuna eAugrgrt
prin
Primar Avan Catalin
Semn5tura

PRE$EDINTE DE SEDINTA
CONSILIE& coNTRASEMNEAZA

ION-EMANOIL ERITOIU SECRETAR GENERAL DELEGAT,
ELENA-ANISOARA AVRAM



Anexa la Acordul de Pafteneriat

Calculul numarului de consumatori conform ghid

LOCALITATEA: FRANCE$TI

Imobile: NR. GOSPOPAru _ ZNL
NR. INSTITUTII PUBLICE. 21

Total: 2t42

LOCALTTATEA: ORA9 eAeeNr

Imobile: NR. GOSPODARII .770
NR. INSTITUTII PUBLICE - 10

Total: 780

LOCALITATEA: PAUSESTI

Imobile: NR. GOSPODARII - 1389
NR. INSTITUTII PUBLICE - 12

Total: 1401

Total general: 4323

PRE9EDINTE DE SEDINTAcoNsrLrE& CoNTRASEMNEAZA

ION-EMANOIL ERITOIU SECRETAR GENERAL DELEGAT,
ELENA.ANISOARA AVRAM

Frdncegti, judelul VSlcea, L8.04.2022




