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HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului de parteneriat cu Comuna George Enescu, judetul
Botoşani şi Parohia George Enescu, cu sediul în comuna George Enescu, judeţul
Botoşani.

Consiliul Local al comunei George Enescu, judeţul
Botoşani,
analizând Expunerea de motive prezentată de primarul comunei George
Enescu,judeţul Botoşani,
având în vedere proiectul „Alimentare cu apă,Canalizare cu staţie de
epurare , Modernizare drumuri , Construire grădiniţă ,Reabilitare şi modernizare
cămin cultural , Conservarea şi promovarea culturii tradiţionale ,Comuna George
Enescu,judeţul Botoşani”, finanţat prin FEADR şi avizul favorabil al comisiilor de
specialitate a Consiliului Local;
în baza prevederile art. 36 alin.(7), lit. „e” din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală;
în temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat cu, Comuna George Enescu,judeţul
Botoşani şi Parohia George Enescu cu sediul în comuna George Enescu, judeţul
Botoşani, conform acordului cadru pentru proiectul de investiţie în infrastructura
sociala pentru investiţia „„Alimentare cu apă,Canalizare cu staţie de epurare ,
Modernizare drumuri , Construire grădiniţă ,Reabilitare şi modernizare cămin
cultural , Conservarea
şi promovarea culturii tradiţionale ,Comuna George
Enescu,judeţul Botoşani”conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei răspunde cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
prin aparatul de specialitate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier local ,
Tărnăuceanu Ana

Nr. 39
Data 30.07.2009
George Enescu

Contrasemnează
Secretar comună,
Zvorăşteanu Mariana

Anexa nr. de la H.C.L nr. 39 din 30.07.2009.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier local Tărnăuceanu Ana
Secretar comună
Zvorăşteanu Mariana

Acord de parteneriat
Numar înregistrare 1798 din 30.07.2009 (la solicitant/partener principal)
În temeiul prevederilor: .
-

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aprobat de către Comisia

Europeană prin Decizia nr. CE(2008)3831,
-

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 1. Partile
1.1. COMUNA GEORGE ENESCU, din judetul Botosani, codul fiscal 8613990, - în calitate
de partener principal
şi
1.2. Parohia George Enescu cu sediul în comuna George Enescu , judetul Botosani codul
fiscal 16569801, – în calitate de partener secundar
au convenit urmatoarele:
Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat
Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, partile isi exprima acordul de
colaborare in vederea implementarii componentei sociale a proiectului complex ce urmează
a fi finanţat prin măsura 322 din PNDR intitulat “ Alimentare cu apă,Canalizare cu staţie de
epurare , Modernizare drumuri , Construire grădiniţă ,Reabilitare şi modernizare cămin
cultural , Conservarea şi promovarea culturii tradiţionale ,Comuna George Enescu,judeţul
Botoşani”, pe parcursul perioadei de monitorizare prevăzută în contractul de finanţare incheiat
de catre APDRP cu partenerul principal.
Art. 3. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat il reprezinta stabilirea modului de implementare si derulare
a activitatiii privind componenta sociala a proiectului complex ce decurge din contractul de
finantare, Proiect “ Alimentare cu apă,Canalizare cu staţie de epurare , Modernizare drumuri ,
Construire grădiniţă ,Reabilitare şi modernizare cămin cultural , Conservarea şi promovarea
culturii tradiţionale ,Comuna George Enescu,judeţul Botoşani”, ce urmează a fi depus pentru
finanţare prin PNDR din FEADR (măsura 322).

Art. 4. Principiile de buna practica ale parteneriatului
4.1 Partenerii trebuie sa contribuie la realizarea functionarii activitatii sociale din cadrul
investitiei “Reabilitare şi modernizare cămin cultural , Conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale ,Comuna George Enescu,judeţul Botoşani”, si sa isi asume rolul lor in cadrul
proiectului, asa cum este definit in cadrul acestui Acord de Parteneriat.
4.2 Partile trebuie sa se consulte in mod regulat si sa se informeze asupra tuturor aspectelor
privind activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat..

4.3 Partenerii trebuie sa desfasoare activitatile cu respectarea standardelor profesionale si de
etica cele mai inalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în
conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat.
Art. 5. Durata acordului
5.1 Acordul de Parteneriat intră în vigoare dupa finalizarea executiei obiectivului.
5.2. Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o perioada de cel putin 6
ani de la data intrarii in vigoare.

Art. 6. Drepturi si obligatii ale partenerilor
6.1 Drepturi si obligatii ale partenerului principal
a) Sa colaboreze cu partenerul secundar si sa sprijine derularea in bune conditii a activitatii
pe toata durata derularii Acordului de parteneriat.
b) Sa puna la dispozitia partenerului secundar cadrul necesar desfasurarii activitatii descrise
in prezentul Acord de parteneriat.
c) Sa comunice partenerului secundar orice eveniment intervenit in derularea activitatii
desfasurate conform prezentului Acord de parteneriat.
6.2. Drepturi si obligatii ale partenerului secundar
a) Sa duca la indeplinire activitatea pentru care s-a angajat prin prezentul Acord de
parteneriat, asigurand functionalitatea actiunii sociale prin servicii de ingrijire
b) Sa aiba sediul in spatiul rural;
c) Sa facă dovada ca activitatea prevazuta in statut concorda cu activitatea pentru care se
angajeaza prin Acord, statutul actualizat al partenerului secundar reprezentand Anexa la
prezentul Acord de parteneriat;
d) Sa atraga personal calificat pentru realizarea actiunii culturale personal dimensionat la
nivelul activitatii desfasurate;
e) In componenţa şi în conducerea partenerului secundar să nu fie implicată o
autoritate/instituţie publică şi activul patrimonial sa fie integral privat;
f) Sa nu fie implicat in derularea a mai mult de doua acorduri de parteneriat avand ca scop
implementarea proiectelor finantate din PNDR;
g) Sa comunice partenerului principal orice eveniment intervenit in derularea activitatii
desfasurate conform Acordului de parteneriat.
Art. 7.
Responsabilitatile partilor în implementarea Acordului de parteneriat
(Responsabilităţi specifice proiectului respectiv):
Responsabilitatile Partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos si corespund
prevederilor cererii de finantare – care reprezinta documentul principal în stabilirea acestor
aspecte ale parteneriatului: roluri si responsabilitati
Responsabilitati partener principal
- Implementeaza proiectul

Responsabilitati partener secundar
- Asigura functionarea in bune conditii a
obiectivului

-

Va

asigura

intreaga

prevazuta in cererea de proiect

cofinantare -

Participa

desfasurarea

cu

personal

activitatilor

calificat
propuse

la
prin

proiect
- Asigura spatiile in care se
activitatile proiectului

desfasoara - realizarea de proiecte educationale in
vederea dezvoltarii in sens pozitiv a
personalitatii elevilor

- Coordoneaza si monitorizeaza proiectul

- Va populariza activitatile proiectului

- Va semna contractul de finantare

- Implicare in organizarea de evenimente
in care se promoveaza proiectul
- Gestioneaza fondurile primite, utilizandu- - Contribuie la asigurarea resurselor
le

in

exclusivitate

pentru

realizarea materiale necesare bunei functionari a

activitatilor proiectului

activitatii

- Va organiza cursurile de formare
- Elaboreaza

- contribuie la organizarea manifestarilor
sociale
rapoarte intermediare si - cauta sponsori pentru recompensarea

raportul final pe care le pune la dispozitia persoanelor participante
partenurului
-

Asigura managementul general si - alte activitati ce vor fi stabilite de ambele
parti in acordul de parteneriat
financiar al proiectului prin:

respectarea

calendarului

de

implementare a activităţilor;
asigurarea
materiale

resurselor
necesare

umane

şi

implementării

corecte a activităţilor proiectului;
-

asigurarea

necesare
proiectului,

resurselor

implementării
în

rambursării/decontării

financiare
optime

a

condiţiile
ulterioare

a

cheltuielilor din instrumente structurale
- Asigura sustenabilitatea proiectului dupa
finalizarea implementarii

Art. 8. Răspunderea partenerilor:
8.1. Partenerul principal va fi direct si integral raspunzator fata de APDRP pentru
implementarea contractului de finantare si implicit a Acordului de parteneriat, pe toata perioda
de valabilitate a acestora, inclusiv pentru mentinerea parteneriatului pentru perioada de
executie si ex-post a contractului de finantare.
8.2. Partenerul secundar este raspunzator fata de partenerul principal din prezentul acord de
parteneriat pentru prejudiciile aduse acestuia, rezultate din neimplementarea/implementarea
necorespunzatoare a activitatiii privind componenta sociala si/sau culturala a proiectului ce
decurge din contractul de finantare.

8.3. Partenerii sunt de acord sa asigure contributia la acest proiect asa cum se precizeaza în
cererea de finantare si în prezentul Acord de Parteneriat.

8.4. Angajamentele financiare ale partilor vor fi asumate in conformitate cu legislatia in
vigoare.
Art. 9. Notificari
9.1. Orice comunicare între Parteneri în legatura cu prezentul Acord se va face în scris;
9.2. Orice document scris trebuie înregistrat atat la transmitere, cat si la primire.
Art 10. Legea aplicabila
Prezentului Acord i se va aplica si va fi interpretat în conformitate cu legislatia
romaneasca.
Art. 11. Amendamente la Acordul de Parteneriat
11.1. Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra
modificarii anumitor clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest lucru , cand
aceste circumstante au loc si nu au putut fi prevazute în momentul în care s-a executat
prezentul Acord de Parteneriat sau cand modificarea anumitor clauze din prezentul acord de
parteneriat deriva din modificarea clauzelor contractului de finantare incheiat intre APDRP si
Partenerul principal.
11.2. Eventualele amendari ale Acordului de parteneriat nu trebuie sa contravina obligatiilor
asumate de catre partenerul principal prin Contractul de finantare incheiat cu APDRP.
Art. 12. Litigii
Orice disputa care poate lua nastere din sau în legatura cu prezentul Acord va fi
solutionata pe calea negocierilor între Parti, iar în situatia în care acestea nu ajung la niciun
acord privind solutionarea acestei dispute, aceasta va fi solutionata de instantele competente.
Art.13. Prevederi finale
Partile garanteaza ca reprezentantii numiti ale caror semnaturi apar mai jos au fost
investiti cu toate puterile legale de a semna si executa prezentul Acord de Parteneriat.
Prezentul Acord a fost întocmit si semnat astazi, 30.07.2009 în 3 (trei) exemplare
originale, în limba romana, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru APDRP, toate avand
aceeasi valoare legala.
Semnături
Partener principal
Comuna George Enescu prin

Primar,
Toma-Grădinaru Angela
30.07.2009

Partener secundar
Parohia George Enescu –
Comuna George Enescu prin
Preot paroh,
Nahoi Adrian
30.07.2009

