
R O M Â N I A
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

C O N S I L I U L   L O C A L   C O M U N E I   S Ă V E N I
                        

H O T A R A R E
privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere a localitatilor Movila, Ograda, Platonesti , Saveni,

Suditi, Tandarei în vederea  accesarii fondurilor externe nerambursabile in cadrul Axei Prioritare 8 :
Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale din cadrul POIM

Consiliul local al comunei Săveni, având în vedere:
Raportul  inregistrat   sub   nr.  780  din  22.02.2021  comun  al  Viceprimarului  comunei  și

Consilierului Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Săveni;
Referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 760 din data de 19.02.2021 la

Proiectul de Hotărâre;
Avizul  favorabil  al  comisiei  nr.  1  –  Agicultură,  activități  economico-financiare,  Amenajarea

teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism

Ținând cont de :
Prevederile  art.  35 alin.  (1)  din  Legea  nr.  273 din 2006 privind  finanţele  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare;
        Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului Nr. 128/ 2020  privind unele masuri  pentru
aprobarea Programului national de racordare a populatiei si a clientilor noncasnici la sistemul inteligent
de distributie a gazelor naturale 
        Programul  Operațional  Infrastructură  Mare   POIM -Axa Prioritară  8  Sisteme inteligente  şi
sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 196
alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Săveni adoptă prezenta:  

H O T Ă R Â R E:

       Art.1. - Se  aprobă  participarea UAT  Săveni în  cadrul Parteneriatului/ asocierii  cu localitatile
Movila, Ograda, Platonesti, Suditi, Tandarei în vederea  accesarii fondurilor externe nerambursabile in
cadrul Axei Prioritare 8 : ”Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor
naturale“ din cadrul POIM, pentru implementarea proiectului “DEZVOLTAREA PRIN ÎNFIINȚAE ȘI
PRIN EXTINDERE A RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
IN  LOCALITATILE  MOVILA,  OGRADA,  PLATONESTI,  SAVENI,  SUDITI,  TANDAREI,
JUDETUL IALOMITA” conform ACORDULUI DE PARTENERIAT  anexat la prezentul proiect de
hotarare.

    Art. 2. – Se mandatează doamna DRRĂGOI Daniela - Mariana, primarul UAT Săveni, judeţul
Ialomița, să semneze Acordul de Parteneriat, în numele UAT Săveni.       
         

Art. 3. -  Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se  comunică
în termen de 10 zile lucrătoare Institutiei Prefectului pentru controlul legalitatii,  Primarului comunei,
pentru  a  asigura  aducerea  la  indeplinire,  prin  compartimentele  de  specialitate  din  cadrul  Primăriei



comunei, se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, www.comunasaveni.ro.

Președinte ședință,
Consilier, POPA Ștefan

     L.S.  _________________
    Contrasemnează,
    Secretar General al comunei Săveni, Jr. Burlacu Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi, 25.02.2021
Nr. 16.      

http://www.comunasaveni.ro/
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Anexa la  Hotărârea  Consiliului Local SĂVENI nr. 16 din 25.02.2021

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părţile
1. UAT SĂVENI, cu sediul în loc. Săveni,  jud. Ialomita, codul fiscal 4365336, având calitatea de

Lider parteneriat/Partener 1 
2. UAT ȚĂNDĂREI,  cu  sediul  în  loc.   Țăndărei, jud.  Ialomita,  codul  fiscal  4364888,  având

calitatea de membru 2/Partener 2
3. UAT PLATONEȘTI, cu sediul în loc. Platonești, jud. Ialomita, codul fiscal 17453693, având

calitatea de membru 3/Partener 3
4. UAT OGRADA, cu sediul în loc. Ograda, jud. Ialomita, codul fiscal 16371390,  având calitatea

de membru 4/Partener 4
5. UAT Comuna  MOVILA,  cu  sediul  loc.  Movila,  jud.  Ialomita,  codul  fiscal  4365344,  având

calitatea de membru 5/Partener 5
6. UAT SUDIȚI, cu sediul în loc. Sudiți, jud. Ialomita, codul fiscal 4231865, având calitatea de

membru 6 /Partener 6

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul
Obiectul  acestui  parteneriat  este  de  a  stabili  drepturile  şi  obligaţiile  părţilor,  contribuţia  financiară
proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea
activităţilor  aferente  proiectului:  “DEZVOLTAREA  PRIN  ÎNFIINȚAE  ȘI  PRIN  EXTINDERE  A
RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN LOCALITATILE
MOVILA, OGRADA, PLATONESTI, SAVENI, SUDITI, TANDAREI, JUDETUL IALOMITA”, care
se va depune  în cadrul  Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-2027, Axa prioritară 8
Prioritatea de investiție  Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor
naturale,  apel  de proiecte  „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție  a gazelor  naturale în
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în  operare, precum și de integrare a
activităților  de  transport,  distribuție  și  consum  final”,  Cod  apel:  POIM/..../8/2/ Dezvoltarea
rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale

(1) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(2) Toţi partenerii  trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul

proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
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(3) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind
evoluţia proiectului.

(4) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de
etică cele mai înalte.

(5) Partenerii  sunt  obligaţi  să  respecte  regulile  privitoare  la  conflictul  de  interese  şi  regimul
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce
conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile  şi  responsabilităţile  sunt  descrise  în tabelul  de mai  jos şi  corespund prevederilor  din

Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate
de fiecare partener:

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi
Lider de proiect (Partener
1)
UAT SĂVENI

A.1.Management de proiect
A1.1.Managementul proiectului(monitorizare,raportare OI)
A.2. Informare și promovare proiect
A.2.1.Contractarea  operatorului  economic  care  va  presta
serviciile de informare și promovare
A.2.2.Prestraea serviciilor de informare și promovare
A.3.Derularea  procedurilor  de  achiziții  publice  de
servicii/lucrări
A.4:Monitorizarea execuției serviciilor/lucrărilor

Partener 2
UAT ȚĂNDĂEI

A.1.Management de proiect
A.2. Informare și promovare proiect
A.3.Contractarea  operatorului  economic  care  va  presta
serviciile de proiectare studii topografice , studii geotehnice
,  studiul  de  fezabilitate  ,  studii  de  impact  daca  sunt
solicitate de APM 
A.3.1.Prestarea  serviciilor de proiectare studii , studiul de
fezabilitate 
A.4.Derularea procedurilor de achiziții publice de servicii
A.5:Monitorizarea execuției serviciilor/lucrărilor

Partener  3 
UAT PLATONEȘTI

A.1.Management de proiect
A.2. Informare și promovare proiect
A.3.Contractarea  operatorului  economic  care  va  presta
serviciile de proiectare studii topografice , studii geotehnice
,  studiul  de  fezabilitate  ,  studii  de  impact  daca  sunt
solicitate de APM 
A.3.1.Prestarea  serviciilor de proiectare studii , studiul de
fezabilitate 
A.4.Derularea procedurilor de achiziții publice de servicii
A.5:Monitorizarea execuției serviciilor/lucrărilor

Partener  4 A.1.Management de proiect
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UAT OGRADA A.2. Informare și promovare proiect
A.3.Contractarea  operatorului  economic  care  va  presta
serviciile de proiectare studii topografice , studii geotehnice
,  studiul  de  fezabilitate  ,  studii  de  impact  daca  sunt
solicitate de APM 
A.3.1.Prestarea  serviciilor de proiectare studii , studiul de
fezabilitate 
A.4.Derularea procedurilor de achiziții publice de servicii
A.5:Monitorizarea execuției serviciilor/lucrărilor

Partener  5 
UAT MOVILA

A.1.Management de proiect
A.2. Informare și promovare proiect
A.3.Contractarea  operatorului  economic  care  va  presta
serviciile de proiectare studii topografice , studii geotehnice
,  studiul  de  fezabilitate  ,  studii  de  impact  daca  sunt
solicitate de APM 
A.3.1.Prestarea  serviciilor de proiectare studii , studiul de
fezabilitate 
A.4.Derularea procedurilor de achiziții publice de servicii
A.5:Monitorizarea execuției serviciilor/lucrărilor

Partener 6
UAT SUDIȚI

A.1.Management de proiect
A.2. Informare și promovare proiect
A.3.Contractarea  operatorului  economic  care  va  presta
serviciile de proiectare studii topografice , studii geotehnice
,  studiul  de  fezabilitate  ,  studii  de  impact  daca  sunt
solicitate de APM 
A.3.1.Prestarea  serviciilor de proiectare studii , studiul de
fezabilitate 
A.4.Derularea procedurilor de achiziții publice de servicii
A.5:Monitorizarea execuției serviciilor/lucrărilor
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2. În vederea înfiinţării sistemului de distribuţie a gazelor naturale, beneficiarul proiectului are obligaţia
obţinerii  în  prealabil  a  autorizaţiei  de  înfiinţare  a  sistemului  de  distribuţie  a  gazelor  naturale,  în
conformitate  cu  prevederile  art.  118 alin.  (1)  din  Legea  energiei  electrice  şi  a  gazelor  naturale  nr.
123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

3. În  termen  de  maximum  2  ani  de  la  data  întocmirii  procesului-verbal  de  recepţie  la  terminarea
lucrărilor obiectivului de investiţie, beneficiarul finanţării, prin operatorul serviciului de utilitate publică
a gazelor  naturale,  are  obligaţia  de  a  asigura operarea  sistemului  inteligent  de distribuţie  a  gazelor
naturale, inclusiv racordarea consumatorilor la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale.

4. Operarea sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale se realizează în condiţiile obţinerii
licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 118
alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 2 ani
de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la alin. (3), prin una dintre următoarele modalităţi:

a)înfiinţarea serviciului public propriu de operare a reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale de
către  UAT  sau  asociaţiile  de  dezvoltare  intercomunitară,  cu  condiţia  obţinerii  licenţei  de  operare
prevăzute la art. 118 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b)delegarea  serviciului  public  de operare a  reţelelor  inteligente  de distribuţie  de gaze  naturale  unui
operator licenţiat în distribuţia de gaze naturale, selectat prin procedura de selecţie şi încheierea unui
contract de concesiune în condiţiile legii;

c)extinderea contractului de concesiune existent în cadrul UAT, în condiţiile art. 104 alin. (6) din Legea
nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care concesionarul utilizează bunuri
proprietate a terţilor, la solicitarea acestora le va prelua în proprietate cu o justă despăgubire.
(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea

de  finanţare  şi  in  hotararile  consiliului  local  de  aprobare  a  bugetului  proiectului  si  a
contributiei fiecarui partener in parte . 

Fiecare  partener  in  parte  va  suporta  din  bugetul  local  cheltuielile  aferente  studiilor  de
fundamentare  ,  studiului  de  fezabilitate,  documentatii  avize  acorduri  ,  elaborare  cerere  de
finantare , servicii  contractate inainte de semnarea contractului de finantare , pana la acceptarea
lor la plata de catre Autoritatea de Management a POIM  . 
Responsabilitățile  privind  derularea  fluxurilor  financiare  sunt  conforme  cu  prevederile  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, aprobate prin
HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la
care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de
valabilitate  a contractului  de finanțare  conduce automat la  extinderea Perioadei  de valabilitate  a
prezentului acord. 
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Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
Drepturile liderului de parteneriat
Liderul  de  proiect  are  dreptul  să  solicite  celorlalţi  parteneri  furnizarea  oricăror  informaţii  şi
documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

Obligaţiile liderului de parteneriat
1   Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.
2  Liderul de parteneriat  (Partener 1) va consulta partenerii  cu regularitate,  îi  va informa despre
progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare
dupa intocmirea acestora .
3  Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să
fie convenite cu partenerii si aprobate de acestia ,  înaintea solicitării aprobării de către
 4  Autoritatea de management / Organismul intermediar  
5.Liderul  de  parteneriat  se  va  asigura  de  desfăşurarea  corectă  a  procedurilor  de  atribuire  a
contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare
6Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare
către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.
7Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru
cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.
8În cazul  în  care  unul  din  partenerii  2,  3,  4,5,6,  nu duce  la  îndeplinire  una  sau mai  multe  din
obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi,  asigurarea contribuţiei la cofinanţarea
proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie
publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii
sau va înlocui partenerul respectiv.
9Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente
cheltuielilor  proprii  conform notificărilor  și  titlurilor  de  creanță  emise  pe  numele  său  de  către
Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6.
Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6.

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, 5, 6 inainte de semnarea contractului de finantare  sunt
eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor
avute în proiect.

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de
rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi
despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii
ale rapoartelor de progres şi financiare dupa intocmirea acestora inainte  de transmiterea lor la
Autoritatea de management / Organismul intermediar si alte organisme abilitate . 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru
modificări  importante  ale  proiectului  (e.g.  activităţi,  parteneri  etc.)si  sa  obtina  aprobarea
majoritatii , înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management 
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Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n
(5) Partenerii  sunt  obligaţi  să  pună  la  dispoziţia  liderului  de  proiect  documentaţiile  de  atribuire

elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.
(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul
elaborării cererilor de rambursare.

(7) Partenerii  sunt obligaţi  să furnizeze orice informaţii  de natură tehnică sau financiară legate de
proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de
Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra
modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. 

(8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

(9) Partenerii  sunt  responsabili  pentru  neregulile  identificate  în  cadrul  proiectului  aferente
cheltuielilor  proprii  conform notificărilor  și  titlurilor  de creanță  emise  pe numele  lor  de către
Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice 
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului pentru

elaborarea  studiilor,  studiilor  de  fezabilitate  ,  cu  respectarea  condiţiilor  din  contractul  de
finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat
finanţare,  pe  o  perioadă  de  cel  puţin  5  ani  după  finalizare  /  dare  în  exploatare  şi  să  asigure
exploatarea şi întreţinerea în această perioadă .

Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului
de  utilizare  a  echipamentelor,  bunurilor  etc.  achiziţionate  prin  proiect,  precum și  a  titlurilor  și
drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor
de transfer vor fi ataşate raportului final.
Părţile  au obligaţia  de a  asigura funcţionarea  tuturor  bunurilor,  echipamentelor  achiziţionate  din
finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au
fost achiziţionate.
Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii
finanţării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-2027, Axa prioritară 8 Prioritatea
de investiție Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale,
apel  de  proiecte  „Dezvoltarea  rețelelor  inteligente  de  distribuție  a  gazelor  naturale  în  vederea
creșterii  nivelului  de  flexibilitate,  siguranță,  eficiență  în   operare,  precum  și  de  integrare  a
activităților  de  transport,  distribuție  și  consum  final”pe  o  perioadă  de  5  ani  de  la  finalizarea
proiectului, conform paragrafului (1).
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Art. 10 Confidențialitate
Părţile semnatare ale prezentului  acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile
primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare
sau  divulgare  neautorizată  a  unor  astfel  de  informaţii.  Părțile  înțeleg  să  utilizeze  informaţiile
confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă
Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor
clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi
nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziţii finale
Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot
soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în   6 exemplare   exemplare,  în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original
pentru cererea de finanţare.

Semnături

DENUMIRE PARTENER Nume reprezentant legal / functia Semnatura 

Lider  de  parteneriat
(Partener 1)
UAT    SĂVENI

DRĂGOI Daniela - Marinana Semnătura Data  şi  locul
semnării

Partener 2
UAT     ȚĂNDĂREI

ROMAN Cristian Semnătura Data  şi  locul
semnării

Partener 3
UAT     PLATONEȘTI

NEGRARU Florinel Semnătura Data  şi  locul
semnării

Partener 4
UAT     OGRADA

BADEA Lilian Semnătura Data  şi  locul
semnării

Partener 5
UAT      MOVILA

MIHAI Valeriu Semnătura Data  şi  locul
semnării

Partener 6
UAT      SUDIȚI

ȘINCAN Vasile Semnătura Data  şi  locul
semnării
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