
 
  

 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind exprimarea acordului Consiliului Județean Olt  pentru participarea la 
implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de 

trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – 
Turism și cultură 

 
 

 

 Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr. 13478/06.12.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
➢ Raportul nr. 13481/06.12.2022  al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al 

Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt; 

➢ Avizul nr. 13506/07.12.2022 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 
Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

➢ Avizul nr. 13507/07.12.2022 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 
Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat; 

➢ Avizul nr. 13508/07.12.2022 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

➢ Avizul nr. 13509/07.12.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ Avizul nr. 13510/07.12.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 
Activități Sportive și de Agrement; 

➢ Avizul nr. 13511/07.12.2022 al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea 
Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, 
Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură; 

➢ Prevederile art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 122 alin. (1),       
art. 138 alin. (1) și alin. (4) din Constituția României, republicată; 

➢ Prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

➢ Prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 
287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) și lit. e), alin. (3) lit. f) și alin. (4) lit. a) și 
b), alin. (7) lit. c) și alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 3047/2022 
pentru aprobarea Schemei de finanțare - Condiții de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 



de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 - Turism și cultură, investiția I.4 
-Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice, 

 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) și lit. e), alin. (3) lit. f) și 
alin. (4) lit. a) și b), alin. (7) lit. c), alin. (8) lit. b) și art. 182 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 
 

    Art. 1. Consiliul Județean Olt își exprimă acordul cu privire la participarea la 
implementarea proiectului din investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee 
cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și 
cultură, alături de alte unități administrativ-teritoriale din cadrul județului dar și din 
județele învecinate sub coordonarea Liderului de proiect - Unitatea Administrativ-
Teritorială Județul Dolj.  
       Art. 2. Consiliul Județean Olt își exprimă acordul cu privire la susținerea 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din 
documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de 
implementare și prevăzute în Ghidul de finanțare al apelului de proiecte 
PNRR/2022/C11/I.4. 
       Art. 3. Județul Olt se angajează să identifice toate terenurile aflate în domeniul 
public și privat al acestuia și să susțină identificarea celor mai potrivite rute pe care 
să se efectueze ulterior lucrările de amenajare a traseului cicloturistic, astfel încât 
acestea să poată avea un caracter de continuitate pe teritoriul administrativ al 
județului dar și pe teritoriul administrativ al județelor învecinate. 
       Art. 4. Județul Olt se angajează să susțină efectuarea lucrărilor și a 
amenajărilor necesare aferente traseului cicloturistic care tranzitează județul de 
către executantul lucrărilor desemnat potrivit legii.  
       Art. 5. Județul Olt se angajează să susțină utilizarea nestingherită pentru toți 
utilizatorii, pe întreaga durată a existenței traseului cicloturistic, a lucrărilor și 
amenajărilor aferente și să permită, ulterior dării în folosință a traseului, a tuturor 
lucrărilor de întreținere sau mentenanță necesare. 
        Art. 6. Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Unitatea 
Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de lider de parteneriat, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Județul Olt, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul 
Mehedinți și unitățile administrativ-teritoriale din cele trei județe, în calitate de 
parteneri, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului ,,Traseu Eurovelo 6 
Mehedinți – Dolj – Olt,,  în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, 
Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția I.4- Implementarea a 3.000 km trasee 
cicloturistice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      Art. 7. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Olt să semneze în  
numele și pe seama Județului Olt acordul de parteneriat la cererea  de  finanțare a 
proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la 
nivel național” cu toate anexele acesteia, a tuturor  documentelor  aferente 
proiectului și să reprezinte Județul Olt și Consiliul Județean Olt  în relația cu 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.  
       Art. 8. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Dolj, domnul Dorin-
Cosmin VASILE să semneze cu semnătură electronică extinsă în numele și pe 
seama Județului Olt  cererea de finanțare cu toate  anexele acesteia, a tuturor  
documentelor  aferente proiectului și să reprezinte Județul Olt în relația cu 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 



     Art. 9. Președintele Consiliului Județean Olt împreună cu partenerii – celelalte 
unități administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora vor fi construite traseele 
cicloturistice – va propune constituirea unei structuri pentru gestionarea proiectului.  
    Art. 10. Secretarul general al județului va comunica prezenta hotărâre Instituției 
Prefectului-Județul Olt și va dispune postarea acesteia pe site-ul propriu. 
 
                                                 

                              PREȘEDINTE  
                                                  Marius OPRESCU     
 
 
 
   
 
 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 
                                                                                   Marinela - Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 07.12.2022 
Nr.177 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi „pentru”. 
 
LD/(2 ex.) 



Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.177/07.12.2022 

 

Acord de parteneriat 
Nr._________/__________ 

pentru realizarea proiectului,, Traseu Eurovelo 6 Mehedinți-Dolj-Olt,,   
 
 

 
Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la 
depunerea cererii de finanțare și este parte integrantă din aceasta. 
 
Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 
decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 
europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, 
parteneriatul este forma de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc 
realizarea în comun a reformelor/investițiilor/investițiilor specifice locale/proiectelor, pentru care 
a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților. 
 
Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementării 
proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta 
trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi 
pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului 
de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente. 
 
Art. 1. Pârțile 

1. Unitatea Administrativ –Teritorială Județul Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, Calea Unirii 
nr.19, județul Dolj, cod fiscal 4417150, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer1 : ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
 

2. Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Olt  cu sediul în municipiul Slatina, Bulevardul 
A.I.CUZA, nr.14 , județul Olt,  codul fiscal 4394706 ,  având calitatea de Partener 2 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

3. Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Mehedinți , cu sediul în Municipiul Drobeta 
Turnu Severin,  Calea Traian, nr.89,  județul Mehedinți,  codul fiscal 4337344 , având 
calitatea de Partener 3 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 
4. Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Calafat, cu sediul în municipiul Calafat, 

Bulevardul Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj, cod fiscal 4554424, având calitatea de 
Partener 4, 



Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

5. Unitatea Administrativ -Teritorială Orașul Bechet, cu sediul în orașul Bechet, Strada A.I.Cuza 
nr.100,județul Dolj,   cod fiscal 4941390, având calitatea de Partener 5, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

6. Unitatea Administrativ -Teritorială Orașul Dăbuleni, cu sediul în orașul  Dăbuleni, Str. Unirii, 
nr. 15, județul Dolj,  cod fiscal 5002029, având calitatea de Partener 6, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

7. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Cetate, cu sediul în comuna Cetate,  Calea 
Severinului, nr. 83,  județul Dolj,    codul fiscal 4553470, având calitatea de Partener 7, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

8. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Ciupercenii Noi, cu sediul în comuna 
Ciupercenii Noi, județul Dolj, strada Dunării nr. 2,  codul fiscal 5001880, având calitatea de 
Partener 8, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

9. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Desa, cu sediul în comuna Desa,Calea 
Teculescu, nr.14,  județul Dolj,  codul fiscal 5046696, având calitatea de Partener 9, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

10. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Poiana Mare, cu sediul în comuna Poiana Mare, 
Strada Independentei, nr.8-10, codul fiscal 4711618, având calitatea de Partener 10, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

11. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Maglavit, cu sediul în comuna Maglavit, Calea 
Severinului, nr. 83,  județul Dolj,  codul fiscal 4553585, având calitatea de Partener 11, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  



Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

12. Unitatea Administrativ- Teritorială – Comuna Piscu Vechi, cu sediul în comuna Piscu Vechi, 
strada____,nr.____ , județul Dolj,  codul fiscal 5002088 având calitatea de Partener 12, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

13. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Ghidici, cu sediul în comuna Ghidici, Strada Mihai 
Viteazu, nr. 140, județul Dolj,  codul fiscal 16388171, având calitatea de Partener 13, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

14. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Cârna, cu sediul în comuna Cârna, Strada  Calea 
Craiovei, nr. 58, județul Dolj, codul fiscal 16397927  , având calitatea de Partener 14, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

15. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Gighera, cu sediul în comuna Gighera, Strada  
Principală,  nr.  184, județul Dolj, codul fiscal 5001945, având calitatea de Partener 15, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

16. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Măceșu de Jos, cu sediul în comuna Măceșu de 
Jos, Strada Acad. Stefan Berceanu, nr.12, județul Dolj, codul fiscal 5001919, având calitatea 
de Partener 16, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

17. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Bistreț, cu sediul în comuna Bistreț, Sat Bistret, 
Str. Calea Dunarii, nr. 192, județul Dolj, codul fiscal 4553895, având calitatea de Partener 17, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

18. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Catane, cu sediul în comuna Catane,sat Catane, 
Strada Principală, nr.208, județul Dolj, codul fiscal 16414874, având calitatea de Partener 18, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 



19. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Negoi, cu sediul în comuna Negoi, Strada 
_______, nr._____, județul Dolj, codul fiscal 4553780, având calitatea de Partener 19, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 
20. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Rast, cu sediul în comuna Rast, Strada Drumul 

Băileștenilor, nr.1, județul Dolj, codul fiscal 5002134, având calitatea de Partener 20, 

 
 

21. Unitatea Administrativ- Teritorială – Comuna Ostroveni, cu sediul în comuna Ostroveni, Strada 
_______, nr.____, județul Dolj, codul fiscal 4554254, având calitatea de Partener 21, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 
22. Unitatea Administrativ- Teritorială - Comuna Călărași, cu sediul în comuna Călărași, Strada 

Petre Banita, nr. 148,  județul Dolj, codul fiscal 5001910, având calitatea de Partener 22, 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 
23. Unitatea Administrativ -Teritoriala Orașul Corabia, cu sediul în orașul Corabia, str. Cuza 

Vodă, nr.54, județul Olt,   codul fiscal  4716810,  având calitatea de Partener 23 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

24. Unitatea Administrativ Teritoriala - Comuna Ianca, cu sediul în comuna Ianca, sat Ianca, 
str.Unirii, nr.2, județul Olt,   codul fiscal 5209882, având calitatea de Partener 24 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

25. Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Grojdibodu, cu sediul în comuna Grojdibodu, 
sat Grojdibodu,Strada Cristache Sălcianu, nr. 110, județul Olt, codul fiscal 5148360, având 
calitatea de Partener 25 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

26. Unitatea Administrativ -Teritoriala Comuna Gura Padinii, cu sediul în comuna Gura Padinii, 
sat Gura Padinii, Strada Spiru Haret, nr. 30, județul Olt, codul fiscal 16560233, având calitatea 
de Partener 26 



Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

27. Unitatea Administrativ Teritoriala - Comuna Orlea, cu sediul în comuna Orlea, sat Orlea 
Nouă,  Strada Valea Dunarii, nr. 2, județul Olt,  codul fiscal 4394633, având calitatea de 
Partener 27 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

28. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Gârcov, cu sediul în comuna Gârcov, sat Gârcov,  
Strada Școlii, nr. 12, județul Olt,  codul fiscal 5148319, având calitatea de Partener 28 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

29. Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Drobeta-Turnu Severin, cu sediul în municipiul 
Drobeta-Turnu Severin,  Strada_____, nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal 
_____________________ , având calitatea de Partener 29 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

30. Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Orșova, cu sediul în municipiul Orșova,  
Strada_____, nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal ____________ , având calitatea de 
Partener 30 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

31. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Salcia, cu sediul în comuna Salcia,  Strada_____, 
nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal 7536961 , având calitatea de Partener 31 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

32. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Vrata, cu sediul în comuna Vrata,  Strada_____, 
nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal ___________ , având calitatea de Partener 32 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

33. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Gârla Mare, cu sediul în comuna Gârla Mare,  
Strada_____, nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal ___________ , având calitatea de 
Partener 33 



Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

34. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Pristol, cu sediul în comuna Pristol,  Strada_____, 
nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal ___________ , având calitatea de Partener 34 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

35. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Gruia, cu sediul în comuna Gruia,  Strada_____, 
nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal ___________ , având calitatea de Partener 35 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

36. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Gogoșu, cu sediul în comuna Gogoșu,  
Strada_____, nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal ____________ , având calitatea de 
Partener 36 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

37. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Burila Mare, cu sediul în comuna Burila Mare,  
Strada_____, nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal _____________ , având calitatea 
de Partener 37 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

38. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Deveselu, cu sediul în comuna Deveselu,  
Strada_____, nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal _____________ , având calitatea 
de Partener 38 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

39. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Hinova, cu sediul în comuna Hinova,  
Strada_____, nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal _____________ , având calitatea 
de Partener 39 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 



40. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Șimian , cu sediul în comuna Șimian,  
Strada_____, nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal_____________, având calitatea de 
Partener 40 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

41. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Eșelnița , cu sediul în comuna Eșelnița,  
Strada_____, nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal_____________, având calitatea de 
Partener 41 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

42. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Dubova , cu sediul în comuna Dubova,  
Strada_____, nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal_____________, având calitatea de 
Partener 41 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 

43. Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Șvinița , cu sediul în comuna Șvinița,  
Strada_____, nr.____ județul Mehedinți,  codul fiscal_____________, având calitatea de 
Partener 41 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de transfer ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………………  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
transfer:……… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
(1) 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 ,,Traseu Eurovelo 6 Mehedinți-Dolj-Olt,,  
care este depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11- Turism 
și cultură, Investiția I.4 Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice precum și pe perioada 
de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  

(2)  Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare.. 
 

Art. 3. Roluri şi responsabilități în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 

Cererea de finanțare: 
 

Organizația        Roluri şi responsabilități 

UAT JUDEȚUL DOLJ 
LIDER DE PARTENERIAT 
(PARTENER 1) 

-Elaborează Cererea de Finanțare 

-Stabilește Traseul Cicloturistic pe raza județului DOLJ 

-Implementează/derulează/sprijină /contribuie la 
activitățile  proiectului conform prevederilor schemei de 
finanațare . 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-



creată, modernizată sau extinsă pe raza județului DOLJ şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă  

UAT JUDEȚUL OLT 
Partener 2 

-Stabilește Traseul Cicloturistic pe raza județului OLT; 

-Implementează/derulează/sprijină /contribuie la 
activitățile  proiectului conform prevederilor schemei de 
finanațare . 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului OLT şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă 

 
UAT JUDEȚUL MEHEDINTI 
Partener 3 

-Stabilește Traseul Cicloturistic pe raza județului 
MEHEDINȚI; 

-Implementează/derulează/sprijină /contribuie la 
activitățile  proiectului conform prevederilor schemei de 
finanațare . 

-Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă 

UAT Municipiul Calafat 
Partener 4 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Orașul Bechet 
Partener 5 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Orașul Dăbuleni 
Partener 6 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Cetate 
Partener 7 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Ciupercenii 
Noi 
Partener 8 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 



UAT Comuna Desa 
Partener 9 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Poiana 
Mare 
Partener 10 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Maglavit 
Partener 11 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Piscu Vechi 
Partener 12 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Ghidici 
Partener 13 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Cârna 
Partener 14 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Gighera 
Partener 15 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Măceșu de 
Jos 
Partener 16 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Bistreț 
Partener 17 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Catane 
Partener 18 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 



natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Negoi 
Partener 19 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-

creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Rast 
Partener 20 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Ostroveni 
Partener 21 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Călărași 
Partener 22 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Dolj şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Orașul Corabia 
Partener 23 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Olt şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Ianca 
Partener 24 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Olt şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Grojdibodu 
Partener 25 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Olt şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Gura 
Padinii 
Partener 26 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Olt şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Orlea 
Partener 27 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Olt şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 



dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Gârcov 
Partener 28 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Olt şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea 
în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Municipiul 
Drobeta Turnu Severin 
Partener 29 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Municipiul 
Orșova 
Partener 30 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Salcia 
Partener 31 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Vrata 
Partener 32 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Gârla Mare 
Partener 33 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Pristol 
Partener 34 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-

creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Gruia 
Partener 35 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-

creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Gogoșu 
Partener 36 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-

creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 



UAT Comuna Burila Mare 
Partener 37 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Devesel 
Partener 38 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Hinova 
Partener 39 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Șimian 
Partener 40 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Eșelnița 
Partener 41 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Dubova 
Partener 42 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

UAT Comuna Șvinița 
Partener 43 

Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou-
creată, modernizată sau extinsă pe raza județului 
Mehedinți şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale/ dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă, dacă este cazul 

 
 
 

(2) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului . 
Partenerii vor asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului așa cum 
este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
 

  

Organizația                                                          Contribuția (unde este cazul) 

          ________________________________________________________________________________ 

UAT Județul Dolj                          Va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor     
LIDER DE PARTENERIAT                 neeligibile aferente porțiunii din traseul cicloturistic de pe  



Partener 1                                    raza județului Dolj. 

UAT Județul Olt                            Va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor     
    neeligibile aferente porțiunii din traseul cicloturistic de pe  

Partener 2                                    raza județului Olt. 

______________________________________________________________________________________ 

UAT Județul Mehedinți                   Va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor     
     neeligibile aferente porțiunii din traseul cicloturistic de pe  

Partener 3                                    raza județului Mehedinți. 

UAT Municipiul Calafat 
Partener 4 

 Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Orașul Bechet 
Partener 5 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Orașul Dăbuleni 
Partener 6 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Cetate 
Partener 7 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Ciupercenii 
Noi 
Partener 8 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Desa 
Partener 9 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Poiana 
Mare 
Partener 10 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Maglavit 
Partener 11 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Piscu Vechi 
Partener 12 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Ghidici 
Partener 13 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Cârna 
Partener 14 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Gighera 
Partener 15 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Măceșu de 
Jos 
Partener 16 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Bistreț 
Partener 17 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Catane 
Partener 18 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Negoi 
Partener 19 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Rast 
Partener 20 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Ostroveni 
Partener 21 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Călărași 
Partener 22 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Orașul Corabia 
Partener 23 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 



UAT Comuna Ianca 
Partener 24 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Grojdibodu 
Partener 25 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Gura 
Padinii 
Partener 26 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    
proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Orlea 
Partener 27 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Gârcov 
Partener 28 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Municipiul 
Drobeta Turnu Severin 
Partener 29 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Municipiul 
Orșova 
Partener 30 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Salcia 
Partener 31 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Vrata 
Partener 32 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Gârla Mare 
Partener 33 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Pristol 
Partener 34 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Gruia 
Partener 35 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Gogoșu 
Partener 36 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Burila Mare 
Partener 37 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Deveselu 
Partener 38 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Hinova 
Partener 39 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Șimian 
Partener 40 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Eșelnița 
Partener 41 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Dubova 
Partener 42 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

UAT Comuna Șvinița 
Partener 43 

Va contribui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale                    

proiectului conform schemei de finanțare, dacă este cazul. 

 

 



(3) Plățile 
 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 și ale Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României 
prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022. 
 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 
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. 
 

Art. 5. Drepturile şi obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 
A. Drepturile liderului de proiect 

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 
informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a 
cererilor de transfer, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea 
contractelor de achiziţie. 

B. Obligațiile liderului de parteneriat 
(1)Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare şi Contractul de finanțare. 

 

(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. 

 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie 
să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MDLPA . 

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MDLPA a cererilor de transfer, 
împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor 
contractuale și procedurale. 
 

(5) Liderul de parteneriat are obligația păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum 
şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația 
comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a PNRR sau 
până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

 

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare a 
indicatorilor de rezultat/țintelor/obiectivelor aferente activităților proprii, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 
transfer. 

 

 (7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a 
fost cauzat prejudiciul.  

 



(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii 
răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.  

 

(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 
aferente cheltuielilor proprii. 

 

 (10) Liderul de parteneriat, precum și partenerii acestuia cuprind în bugetele acestora sumele 
aferente finanțării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate 
potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanţare, în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021. Liderul parteneriatului este responsabil cu 
transmiterea cererilor de transfer pentru plăţile care urmează a fi efectuate cât și pentru cererile de 
transfer distincte care conțin cheltuieli deja efectuate, către coordonatorul de investiții, conform 
prevederilor contractului de finanţare. 

 

 (11) Liderul de parteneriat are obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii 
de la coordonatorul de reformă/ de investiţii a sumelor solicitate prin cererile de transfer pentru 
plăţile care urmează a fi efectuate. 

 

Art. 6. Drepturile şi obligațiile Partenerilor  
A. Drepturile Partenerilor 2, 3, la 43 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, la 43 , sunt eligibile în același fel ca şi cheltuielile 
angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din 
proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către MDLPA, la fondurile obţinute din procesul 
de rambursare/transfer pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate 
ca eligibile.  

(2)     În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat pentru activităţile 
proprii şi partenerii au obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de 
la coordonatorul de reforme şi/sau investiţii a sumelor solicitate prin cererile de transfer.  

(3)    Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie 
informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul 
de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4)    Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor 
pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), înaintea solicitării aprobării 
de către MDLPA. 

 

B.Obligațiile Partenerilor  2, 3,  la 43 

(5) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în 
domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, comunicării 
şi publicității în implementarea activităților proprii.  

(6) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire 
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.  

(7) 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 transfer.  

(8) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, 
în scopul elaborării cererilor de rambursare/ transfer. 

 (9) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția MDLPA sau oricărui alt organism național sau 
european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de 
utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și 
să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.  

(10) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde 
dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele 



informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate 
privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. 
Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 

 (11) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor pe parcursul implementării 
proiectului.  

(12) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 

neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare a 
indicatorilor de rezultat/obiectivelor/țintelor aferente activităților proprii, partenerii răspund 
proporțional sau în solidar pentru neîndeplinirea lor. 

 (13) Partenerii au obligaţia de a restitui MDLPA orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite în cadrul proiectului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.  

(14) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi 
analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, 
în conformitate cu dispozițiile legale.  

(15) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în 
condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru 
verificarea cheltuielilor de către acesta.  

(16) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu MONITORUL 
OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1158 bis/29.XI.2022 53 Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta C11 – TURISM ȘI CULTURĂ Investiția I.4 – Amenajarea a minim 3.000 km trasee 
cicloturistice la nivel național Pagina 7 regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele 
vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de 
finanțare.  

(17) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu 
liderul de proiect. 

 (18) Partenerii sunt responsabili pentru cheltuielile afectate de nereguli aferente activităților proprii 
din cadrul proiectului.  

(19) Partenerii au obligația restituirii sumelor reprezentand cheltuieli afectate de nereguli și 
asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.  

(20) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.  

(21) În cazul în care unul dintre parteneri se retrage din parteneriat, liderul de parteneriat și ceilalți 
parteneri răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.  

(22) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 
menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA. 

 (23) Cel puțin unul dintre partenerii trebuie să dețină (în proprietate publică sau privată sau 
administrare proprietate publică) o clădire publică care este ocupată (în care își desfășoară 
activitatea) de cel puțin unul dintre parteneri și/sau de alte entități publice din categoria autorităților 
publice locale, dacă este cazul.  

(24) Partenerii împreună cu liderul de parteneriat cuprind în bugetele acestora sumele aferente 
finanțării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit 
prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanţare, în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021. 

 (25) Partenerul are obligația ca activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului să contribuie la 
unul dintre cele șase obiective de mediu, considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări 
tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul 
Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01). 

 



Art. 7. Achiziții publice  

Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea 
legislației specifice și generală în vigoare în domeniul achizițiilor publice, a condiţiilor din contractul 
de finanţare, a instrucțiunilor/ordinelor emise de MDLPA și/sau alte organisme abilitate, precum și a 
protecţiei mediului, egalităţii de şanse şi nediscriminării. 

 

Art.8 Proprietatea 
(26) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a 
bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun şi natura activităţii 
pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ 
de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.  

 

(27) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au 
facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au 
obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în 
comun, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform scopului 
destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau 
imobile finanțate prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. 

 

Art.9 Confidențialitate 
(28) 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 
utilizezeinformaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de 
Parteneriat. 

 

Art. 10. Legea aplicabilă  
(29) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
  
(30) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 
anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci 
când este convenită de toate părţile.  
 
Art. 11. 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 număr de exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare.  
 
Semnături  

UAT JUDEȚUL 
DOLJ  
Lider De Proiect 

DORIN-COSMIN VASILE, PREȘEDINTE Semnătura Data şi locul 
semnării 

UAT JUDETUL 
OLT 

MARIUS OPRESCU , PRESEDINTE 
  

UAT JUDEȚUL 
MEHEDINȚI 

Aladin GEORGESCU, PRESEDINTE   

UAT Municipiul 
Calafat 

Dorel Mituletu, PRIMAR   

UAT Orașul 
Bechet 

Adrian Glavan, PRIMAR   



UAT Orașul 
Dăbuleni 

Aurel Băjenaru, PRIMAR   

UAT Comuna 
Cetate 

Marin Duta, PRIMAR   

UAT Comuna 
Ciupercenii Noi 

Gheorghe Mungiu, PRIMAR   

UAT Comuna 
Desa 

Aurelian-Relu Anghelof, PRIMAR   

UAT Comuna 
Poiana Mare 

Viorel Oprescu, PRIMAR   

UAT Comuna 
Maglavit 

Marius-Iosif Muresan, PRIMAR   

UAT Comuna 
Piscu Vechi 

Marius-Leonard Minea, PRIMAR   

UAT Comuna 
Ghidici 

Tache Constantin, PRIMAR   

UAT Comuna 
Cârna 

Iulian Burtea, PRIMAR   

UAT Comuna 
Gighera 

Florea Neacsu, PRIMAR   

UAT Comuna 
Măceșu de Jos 

Mihai Bojin, PRIMAR   

UAT Comuna 
Bistreț 

Cristiana Antonie, PRIMAR   

UAT Comuna 
Catane 

Gheorghe Margarit, PRIMAR   

UAT Comuna 
Negoi 

Lidia-Adriana Zavelea, PRIMAR   

UAT Comuna 
Rast 

Catalin-Ciprian Arnautu, PRIMAR   

UAT Comuna 
Ostroveni 

Florian Carciu, PRIMAR   

UAT Comuna 
Călărași 

Sandu Sorin, PRIMAR                          

UAT Orașul 
Corabia 

OANE IULICA, PRIMAR    

UAT Comuna        
Ianca                   

PASCU MIREL , PRIMAR   

UAT Comuna 
Grojdibodu   

CAPRITA ADRIAN-VIOREL, PRIMAR   

UAT Comuna 
Gura Padinii  

CANTA GICU , PRIMAR   

UAT Comuna 
Orlea  

OITA VIOREL , PRIMAR   

UAT Comuna 
Gârcov  

BOBONETE NICULITA , PRIMAR   

UAT Municipiul 
Drobeta Turnu 
Severin 

Vasile-Marius Screciu, PRIMAR   

UAT Municipiul 
Orșova 

Simion-Marius Stoica, PRIMAR   

UAT Comuna 
Salcia 

Gelu Pantelimon, PRIMAR   

UAT Comuna 
Vrata 

Dan Căpraru, PRIMAR   

UAT Comuna 
Gârla Mare 

Dumitru Baicu, PRIMAR   

UAT Comuna 
Pristol 

Ion Neamțu, PRIMAR   



UAT Comuna 
Gruia 

Sorin Marian-Bengescu, PRIMAR   

UAT Comuna 
Gogoșu 

Jean Rogoveanu, PRIMAR   

UAT Comuna 
Burila Mare 

Jenică Cicic, PRIMAR   

UAT Comuna 
Deveselu 

Valentin Popescu, PRIMAR   

UAT Comuna 
Hinova 

Petrișor- Ionică  Moți, PRIMAR   

UAT Comuna 
Șimian 

Constantin Trușcă, PRIMAR   

UAT Comuna 
Eșelnița 

Emilian-Marius Vâșcă, PRIMAR   

UAT Comuna 
Dubova 

Victor Doscocil, PRIMAR   

UAT Comuna 
Șvinița 

Nicolaie Curici, PRIMAR   
 

 

 

 

 

 

 


