Consiliul Local al Municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 26/28.01.2019
HOTĂRÂRE
PROIECT
Privind: aprobare Act Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat numărul 96318 /MDRAP/
24.08.2018, respectiv numărul 64148 /UAT Slatina/01.08.2018 pentru proiectul “Achiziție
mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Pitești, Sibiu,
Slatina, Suceava, Târgu Mureș”
Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa ordinară/ extraordinară din data de
.....................................;
Având în vedere:
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin expunerea de motive nr.7178/28.01.2019;
- referatul de specialitate (nota de fundamentare) nr.7179/28.01.2019 întocmit de către
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională şi managerul public;
- Ordonanța de Urgență nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a
absorbției fondurilor europene cu completările și modificările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (6) lit. a) punctul 14 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 222 din 31.07.2018 privind aprobare
proiect „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 228 din 13.08.2018 privind
modificarea art. 5 la HCL 222/31.07.2018 referitor la proiect aprobare proiect „Achiziție de
mijloace de transport public – autobuze electrice”;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 319 din 27.11.2018 privind aprobare
modificare Anexa 1 și Anexa 2 la HCL nr. 222 din 31.07.2018 privind aprobare proiect
„Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din Consiliul Local al Municipiului Slatina:
Comisia pentru protecția mediului, agricultură și turism, Comisia Buget – Finanțe;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat înregistrat la MDRAP cu
numărul 96318/24.08.2018, respectiv la Primăria Municipiului Slatina cu nr. 64148 din
01.08.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) și
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Slatina), în vederea implementării în comun a
proiectului “Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași,
Pitești, Sibiu, Slatina, Suceava, Târgu Mureș”, aprobat prin HCL nr. 319 din 27.11.2018, conform
Anexei la prezenta hotărâre.
Art. II. Toate celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat înregistrat la MDRAP cu numărul
96318/24.08.2018, respectiv la Primăria Municipiului Slatina cu nr. 64148 din 01.08.2018 încheiat
între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) și Unitatea

Administrativ – Teritorială Municipiul Slatina), în vederea implementării în comun a proiectului
“Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Pitești, Sibiu,
Slatina, Suceava, Târgu Mureș”, Anexa 1 la HCL nr. 319 din 27.11.2018 rămân în vigoare.
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcția Generală Economică;
- Direcția Administrare Patrimoniu;
- Serviciul Urmărire Lucrări
- Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională;
- Manager public.

În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001R

Iniţiator
Primar
Constantin - Stelian - Emil MOŢ

avizăm prezentul proiect de hotărâre
Secretarul municipiului Slatina
Mihai – Ion IDITA

CAPL PO 01/F3

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 7178/28.01.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
Cu privire la: aprobare Act Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat numărul 96318
/MDRAP/ 24.08.2018, respectiv numărul 64148 /UAT Slatina/01.08.2018 pentru proiectul
“Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Pitești,
Sibiu, Slatina, Suceava, Târgu Mureș”
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în parteneriat cu Unitatea
Administrativ-Teritorială Slatina, a depus proiectul „Achiziție de mijloace de transport public –
autobuze electrice” spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul
specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții
bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte POR/2018/4/4.1/3/ÎN
PARTENERIAT.
Proiectul Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice, care se identifică
în sistemul electronic de evidență a proiectelor finanțate prin Fonduri ESI 2014-2020 cu titlul
Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Pitești,
Sibiu, Slatina, Suceava, Târgu Mureș, cod SMIS 127865, contribuie la scăderea emisiilor de
CO2 echivalent din Municipiul Slatina, provenite din transportul rutier, pe baza
măsurilor/activităţilor fundamentate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul
Slatina.
Astfel, achiziționarea de către MDRAP unui număr de 8 autobuze electrice care să
deservească rutele 1, 1A, 1B, 2 și 5 de transport local de călători, a 3 stații de reîncărcare rapidă
și a 8 stații de reîncărcare lentă, în baza unui Acord de parteneriat şi a unui Protocol de
asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale poate simplifica și
grăbi procesul de absorbție a fondurilor europene și de conformare cu reglementările și
angajamentele la nivelul Uniunii Europene cu privire la reducerea emisiilor de CO2.
Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 222 din 31.07.2018 s-a aprobat
proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”.
Ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 228 din 13.08.2018 s-a
aprobat modificarea art. 5 la HCL 222/31.07.2018 referitor la aprobare proiect „Achiziție de
mijloace de transport public – autobuze electrice”.
Iar prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 319 din 27.11.2018 s-a
aprobat modificarea Anexei 1 și Anexei 2 la HCL nr. 222 din 31.07.2018 privind aprobare
proiect „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”.
Urmare a solicitării MDRAP, părțile de comun acord au convenit modificarea Acordului
de Parteneriat nr. 96318/24.08.2018, prin încheierea unui Act Adițional, prin care se modifică
art. 3 alin (4) din Acordul de parteneriat nr. 96318/24.08.2018 și se introduce ca anexă la
Acordul de parteneriat nr. 96318/24.08.2018: Anexa ”Detalierea cheltuielilor proiectului”.
De asemenea, un articol special al Actului adițional la Acordul de Parteneriat prevede
împuternicirea primarului Municipiului Slatina, domnul Moț Constantin – Stelian – Emil, să
semneze în numele și pentru UAT Municipiul Slatina toate modificările care se realizează în
baza unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 96318 /MDRAP/ 24.08.2018, respectiv nr.
64148 /UAT Slatina/01.08.2018.

Faţă de cele prezentate mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect
de hotărâre cu privire la aprobare Act Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat numărul 96318
/MDRAP/ 24.08.2018, respectiv numărul 64148 /UAT Slatina/01.08.2018 pentru proiectul
“Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Pitești,
Sibiu, Slatina, Suceava, Târgu Mureș”.

Primar,
Constantin - Stelian - Emil MOŢ
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Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 7179/28.01.2019

REFERAT DE SPECIALITATE
(NOTĂ DE FUNDAMENTARE)
Cu privire la: aprobare Act Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat numărul 96318 /MDRAP/
24.08.2018, respectiv numărul 64148 /UAT Slatina/01.08.2018 pentru proiectul “Achiziție
mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Pitești, Sibiu, Slatina,
Suceava, Târgu Mureș”
Având în vedere:
prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local are
„atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau
municipiului” și ”atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni”;
prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul
Local:
„a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: […] 14. serviciile comunitare de
utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică,
iluminat public și transport public local, după caz; […]”;
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri
de urgentare a absorbției fondurilor europene cu completările și modificările ulterioare.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu Unitatea
Administrativ-Teritorială Slatina, a depus proiectul „Achiziție de mijloace de transport public –
autobuze electrice” spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific
4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte POR/2018/4/4.1/3/ÎN PARTENERIAT.
Proiectul Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice, care se identifică
în sistemul electronic de evidență a proiectelor finanțate prin Fonduri ESI 2014-2020 cu titlul
Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Pitești,
Sibiu, Slatina, Suceava, Târgu Mureș, cod SMIS 127865, contribuie la scăderea emisiilor de
CO2 echivalent din Municipiul Slatina, provenite din transportul rutier, pe baza
măsurilor/activităţilor fundamentate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul
Slatina. Astfel, achiziționarea de către MDRAP a unui număr de 8 autobuze electrice care să
deservească rutele 1, 1A, 1B, 2 și 5 de transport local de călători, a 3 stații de reîncărcare rapidă
și a 8 stații de reîncărcare lentă, în baza unui Acord de parteneriat şi a unui Protocol de
asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale poate simplifica și
grăbi procesul de absorbție a fondurilor europene și de conformare cu reglementările și
angajamentele la nivelul Uniunii Europene cu privire la reducerea emisiilor de CO2.
Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 222 din 31.07.2018 s-a aprobat
proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”.

Ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 228 din 13.08.2018 s-a
aprobat modificarea art. 5 la HCL 222/31.07.2018 referitor la aprobare proiect „Achiziție de
mijloace de transport public – autobuze electrice”.
Iar prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 319 din 27.11.2018 s-a
aprobat modificarea Anexei 1 și Anexei 2 la HCL nr. 222 din 31.07.2018 privind aprobare
proiect „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”.
Urmare a solicitării MDRAP, părțile de comun acord au convenit modificarea Acordului
de Parteneriat nr. 96318/24.08.2018, prin încheierea unui Act Adițional, prin care se modifică
art. 3 alin (4) din Acordul de parteneriat nr. 96318/24.08.2018 și se introduce ca anexă la
Acordul de parteneriat nr. 96318/24.08.2018: Anexa ”Detalierea cheltuielilor proiectului”.
Actul Adițional la Acordul de parteneriat nr. 96318/24.08.2018 va avea următorul conținut:
“Art. 1 Se modifică art. 3 alin. (4) din Acordul de parteneriat nr. 96318/24.08.2018 și va avea
următorul cuprins:
”(4) Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului
Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament şi a
creditelor bugetare aferente eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate
cu art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările
ulterioare.
Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor
bugetare aferente valorii eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu
art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Rata cofinanțării publice suportate către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la
Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse
în proiect, conform Acordului de parteneriat.
În ceea ce privește cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativteritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente activităţilor proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.
Partener

Lider de parteriat

Contribuţia (valoarea estimată a fiecărei activități,
defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat,
conform art.34 alin.(4) din H.G. 93/2016)
Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în
proiect
720.000,00 lei
Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile
proprii din proiect (în lei și %)
0
Valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii
incluse din proiect
720.000,00 lei
Valoarea contribuţiei liderului de parteneriat la
valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse
în proiect (în lei și %)
108.000,00 lei reprezentând 15% din valoarea
eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în
proiect

Partener

Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în
proiect:
27.255.740 lei
Valoare TVA:
4.036.740 lei
Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile
proprii din proiect (în lei și %):
0 lei
Valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii
incluse din proiect:
27.255.740 lei
Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea
eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în
proiect (în lei și %):
545.114,80 lei, reprezentând 2% din valoarea
eligibilă a proiectului.

Art.2 Se introduce ca anexă la Acordul de parteneriat nr. 96318/24.08.2018:
- Anexa ”Detalierea cheltuielilor proiectului”.”
Art. 3 Se împuternicește primarul municipiului Slatina, domnul Moț Constantin – Stelian – Emil,
să semneze în numele și pentru Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Slatina
viitoarele acte adiționale la prezentul Acord de parteneriat nr. 96318 /MDRAP/ 24.08.2018,
respectiv nr. 64148 /UAT Slatina/01.08.2018.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobare Act
Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat numărul 96318 /MDRAP/ 24.08.2018, respectiv
numărul 64148 /UAT Slatina/01.08.2018 pentru proiectul “Achiziție mijloace de transport
public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Pitești, Sibiu, Slatina, Suceava, Târgu
Mureș” poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.

Manager public,
Cristiana ŞERBAN
Întocmit,
Consilier SPFI,
Cristina Ghiorghiță

Vizat de legalitate Consilier juridic
Mihaela OTINCELESCU
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL SLATINA

Nr. __________/______________

Nr. ____________/______________

ACT ADIȚIONAL nr. 1
LA
ACORDUL DE PARTENERIAT
Nr. 96318 /MDRAP/ 24.08.2018
Nr. 64148 /UAT Slatina/01.08.2018

dintre

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

şi
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
MUNICIPIUL SLATINA

pentru pregătirea și implementarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze
electrice”

TEMEIUL LEGAL
Prezentul act adițional la acordul de parteneriat, denumit în continuare “ACT ADIȚIONAL”, are în vedere
următoarea legislaţie naţională:
▪

Ordonanța de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției
fondurilor europene;

▪

Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice;

▪

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

▪

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

▪

Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

▪

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

▪

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

▪

Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

▪

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european,
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul
european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006
al Consiliului;

▪

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile
obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

▪

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie
2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

PĂRŢILE
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin echipa de implementare a Proiectului
desemnată prin Ordin al Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de Lider de
parteneriat, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon
037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin
......................................................................................., ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală
ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:
Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare 1
(FEN):
-

RO14TREZ70020A480101XXXX – Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent;

-

RO58TREZ70020A480102XXXX – Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii precedenţi.
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Bucureşti

Și
Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Slatina, în calitate de Partener, cu sediul în Str. Mihail
Kogălniceanu, nr. 1, localitatea Slatina, județul Olt, România, cod poștal 230080, telefon: 0249.439.377,
fax: 0249.439.336, poștă electronică: office@primariaslatina.ro, cod fiscal: 4394811, reprezentat legal
prin domnul Constantin Stelian Emil - MOȚ, Primarul Municipiului SLATINA, având următoarele conturi
distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei
Statului:

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:
RO73TREZ506504102X011763
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Slatina, Bd. Nicolae Titulescu,
nr. 45, Slatina, jud. Olt
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:
- Rambursare sume cheltuite în anul curent: RO86TREZ50621A480101XXXX;
- Rambursare sume cheltuite în anii anteriori: RO33TREZ50621A480102XXXX;
- Prefinanțare: RO77TREZ50621A480103XXXX;
- Cofinanțare națională: RO46TREZ50621A426900XXXX
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Slatina, Bd. Nicolae Titulescu,
nr. 45, Slatina, jud. Olt

Părțile de comun acord, în conformitate cu prevederile HCL nr................., au convenit modificarea
Acordului de Parteneriat nr. 96318/24.08.2018, după cum urmează:
Art. 1 Se modifică art. 3 alin.(4) din Acordul de parteneriat nr. 96318/24.08.2018 și va avea următorul
cuprins:
”(4) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale Proiectului
Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament şi a
creditelor bugetare aferente eligibile pentru activităţile proprii incluse în proiect în conformitate cu art.
6 alin. (1) şi art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare
aferente valorii eligibile pentru activităţile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 7 alin. (1) şi
art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Rata cofinanțării publice suportate către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de
stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect,
conform Acordului de parteneriat.
În ceea ce priveşte cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativteritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor
eligibile aferente activităţilor proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.
Partener

Contribuţia (valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată
pentru fiecare partener/lider de parteneriat, conform art.34
alin.(4) din H.G. 93/2016)

Lider de parteriat

Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect
720.000,00 lei
Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile
proprii din proiect (în lei și %)
0
Valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse
din proiect
720.000,00 lei
Valoarea contribuţiei liderului de parteneriat la
valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în
proiect (în lei și %)
108.000,00 lei reprezentând 15% din valoarea eligibilă
aferentă activităţilor proprii incluse în proiect

Partener

Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect:
27.255.740 lei
Valoare TVA:
4.036.740 lei
Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din
proiect (în lei și %):
0 lei
Valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse din
proiect:
27.255.740 lei
Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea eligibilă aferentă
activităţilor proprii incluse în proiect (în lei și %):
545.114,80 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a
proiectului.

Art.2 Se introduce ca anexă la Acordul de parteneriat nr. 96318/24.08.2018:
- Anexa ”Detalierea cheltuielilor proiectului”
Art. 3 Se împuternicește primarul municipiului Slatina, domnul Moț Constantin – Stelian – Emil, să
semneze în numele și pentru Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Slatina viitoarele acte
adiționale la prezentul Acord de parteneriat nr. 96318 /MDRAP/ 24.08.2018, respectiv nr. 64148 /UAT
Slatina/01.08.2018.

Prezentul Act adițional este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru
fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.
La prezentul Act adițional este anexat următoarul document:
Hotărârea de aprobare a modificărilor aduse Acordului de parteneriat nr. 96318/24.08.2018 încheiat
între MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE şi UNITATEA ADMINISTRATIVTERITORIALĂ MUNICIPIUL SLATINA
Semnături

Lider de
parteneriat

Numele, prenumele şi funcţia
reprezentantului legal al
organizaţiei/instituției

Ministerul
Dezvoltării
Regionale și
Administrației
Publice

....

Partener

MUNICIPIUL
SLATINA

Sem

Data
şi locul
semnării

Sem

Data
şi locul
semnării

nătura

..........................................
MINISTRU

Numele, prenumele şi funcţia
reprezentantului legal al
organizaţiei/instituției
CONSTANTIN STELIAN EMIL - MOȚ
PRIMAR

nătura

