
                 

 

 

 

 

 

     
 
 
  
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea proiectului “Modernizare drum județean 
DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul 
Teleorman)”,  a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de 

parteneriat 
 
PROIECT “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 
Giuvărăști (limită județul Teleorman)” 
Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 
Prioritatea de investiție 6.1., Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale,   Apel dedicat  sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - 
Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea 
Dunării, AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene 
 Apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1.   
 

Având în vedere: 
➢ Expunerea de motive nr. 10502/18.10.2017 cu privire la 

Proiectul de Hotărâre nr. 10503/18.10.2017  ; 
➢ raportul nr. 10504/18.10.2017 al Serviciului Dezvoltare 

Regională; 
➢ raportul nr.10820/25.10.2017  al Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ raportul nr. 10765/25.10.2017 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
➢raportul nr.10724/24.10.2017  al  Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 



protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură 
➢ raportul nr.10841/25.10.2017  al  Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 
➢ Prevederile cap. 3. – Criterii de eligibilitate și selecție din 

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor 
în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1, 
aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020,  
Prioritatea de investiții 6.1-Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-
T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel dedicat sprijinirii 
obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea 
regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea 
Dunării, AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene, Obiectiv 
specific-creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si 
urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T  prin  modernizarea 
drumurilor județene; 

➢ Prevederile art.23, alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 
alin.(1) din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale și 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările și 
completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 1, lit.b), art.4 și art.5 alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din H.G. nr.907/2016 privind etapele 
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea 
Guvernului nr.79/2017 ; 

➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt 
nr.31/23.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt 



pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020, cu rectificările 
ulterioare.  
 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.b),  alin.(3), lit.f), art.97, 

alin.(1), art.98 coroborat cu art.45, alin.(2) , lit.d) și art.115 alin.(1), 
lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din 
DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru 
obiectivul de investiţie “Modernizare drum județean DJ 642, 
Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul 
Teleorman)”, potrivit Anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
          Art.2. La momentul recepției lucrărilor implementate prin 
proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu este 
funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele 
finanțate din alte surse de finanțare- de la km 0+012 la km 13+357), 
asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T. 

Art. 3. Se aprobă proiectul “Modernizare drum județean DJ 
642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul 
Teleorman)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 
investiții 6.1-Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale,  apel  dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute 
de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei 
Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1b-Legături rutiere, 
feroviare și aeriene, Obiectiv specific-creșterea gradului de 
accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea 
rețelei TEN-T  prin  modernizarea drumurilor județene, nr. apelului 
de proiecte  POR 2017/6/6.1/SUERD/1.   

Art 4. Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea 
Administrativ-Teritorială Județul Olt-lider de proiect şi Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna Stoenești, Unitatea Administrativ-



Teritorială Comuna Gostavățu, Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Băbiciu, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Scărișoara, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Rusănești, 
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cilieni, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Tia Mare, Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Izbiceni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Giuvărăști-parteneri,  în vederea implementării în comun a 
proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești 
(intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, 
conform Acordului de parteneriat prevăzut în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare 
drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști 
(limită județul Teleorman)”,  în cuantum de 81.957.600,00 lei 
(inclusiv TVA). 

Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității 
Administrativ-Teritoriale Județul Olt, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6.381.248,67 lei, 
reprezentând cofinanțarea proiectului “Modernizare drum 
județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită 
județul Teleorman)”. 

Art.7. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe 
durata implementării proiectului  “Modernizare drum județean DJ 
642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul 
Teleorman)” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 
vor asigura din bugetul propriu al Unității Administrativ-Teritoriale 
Județul Olt. 

Art.8. Se vor asigura toate resursele financiare necesare 
implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.9. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, 
întreținere  ale proiectului  “Modernizare drum județean DJ 642, 
Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul 
Teleorman)” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor 
suporta de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt. 

Art. 10. Se împuternicește domnul Oprescu Marius, în calitate 
de  Președinte al Consiliului Județean Olt, să semneze toate actele 



necesare şi contractul de finanţare în numele Unității Administrativ-
Teritoriale Județul Olt-lider de proiect şi al Partenerilor. 

Art.11. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul 
județului  în vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Domnului Oprescu Marius, Președinte al Consiliului Județean 
Olt 

- Domnului Damian Alexandru, Primar al  Comunei Stoenești 

- Domnului Popescu Marius-Ștefan, Primar al Comunei 
Gostavățu 

- Domnului Negrilă Florea, Primar al Comunei Băbiciu 
- Domnului Tiugan Liviu, Primar al Comunei Scărișoara 
- Domnului Chirea Alexandru, Primar al Comunei Rusănești 
- Domnului Marancea Ionel, Primar al Comunei Cilieni 
- Domnului Gulie Virgil, Primar al  Comunei Tia Mare 
- Domnului Gulie Marian, Primar al Comunei Izbiceni 
- Domnului Imireanu Dorel-Cătălin, Primar al Comunei 

Giuvărăști 
- Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Dezvoltare 

Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt 
Art. 12. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin 

afişare la sediul Consiliului Județean Olt şi publicare pe site-ul 
propriu al Consiliului Judeţean Olt.  
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU  

 
    Contrasemnează,  

  Secretar al Judeţului, 
                                                         Marinela Elena ILIE   

 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 29 de voturi “Pentru” 
 
Slatina, 26 octombrie 2017 
Nr. 168 
 
 
/L.D. ( 2 ex.)  



Anexa nr. 1 la HCJ  nr.168/26.10.2017  

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

AI PROIECTULUI    
 

Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 
Giuvărăști (limită județul Teleorman) 

 
Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 
Proiectant – S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA   

S.R.L 
Faza de proiectare- Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 

(D.A.L.I) 
Amplasament: Judetul  Olt,  drumul   judetean  DJ 642, Stoenești (intersecție 

DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman), 
Indicatorii tehnico-economici, conform Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) nr. 32/2016 : 
Indicatorii tehnico-economici:  

1. Valoarea   C+M , inclusiv TVA    : 71,129.740 mii lei 

(Curs  1 euro = 4,4300 lei)      

 

        2. Esalonarea investitiei: 
 - anul I       : 10 % 

- anul II       : 30 % 
- anul III        : 40 % 
-anul IV        : 20 % 

 

3. Durata de realizare      : 40 luni  

  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice) :     
- Lungime drum                                                               -  46,119 km; 

- Suprafață carosabilă sistem rutier                                -  303.204 mp; 

- Suprafaţă carosabilă drumuri laterale:   - 20.808 mp 

-  Suprafață parcări:      - 4.320 mp 

     -      Suprafață stații de autobuz:    - 1.485 mp 
     -      Accese la proprietăți:     - 2.205 buc 
     -      Parapeți de siguranță:     - 1.176 ml 

 
 
 
 
 

Șef serviciu, 
Daniela LUNGU 
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Anexa nr.2 la la HCJ  nr.168/26.10.2017  

MODEL E  

Acord de parteneriat 

nr. _______/__________2017 

 

pentru realizarea proiectului: “ Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție 

DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman) ”  

 

În conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. 

nr. 93/2016, 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. Părţile 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL OLT, cu sediul în municipiul 
Slatina, b-dul. A.I. Cuza nr.14, județul Olt, cod poștal 230025, codul fiscal 4394706, 
reprezentată legal de domnul Oprescu Marius-Președinte, având calitatea de Lider de 
proiect (Partener 1)1  

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată2:  cod IBAN:RO63TREZ5065040XXX008726  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Slatina, Strada N. 
Titulescu, Nr. 45, localitatea Slatina, județul Olt, cod poștal 230100 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare3: 
cod IBAN RO86TREZ50621480101XXXX 

cod IBANRO33TREZ50621480102XXXX 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Slatina, Strada N. 
Titulescu, Nr. 45, localitatea Slatina, județul Olt, cod poștal 230100 

                                                 

1 În cazul axei prioritare 6 pot exista acorduri cadru de colaborare (pentru realizarea 
traseelor compuse din proiecte individuale) 

 

2 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin 
H.G. nr. 93/2016; 

3 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin 
H.G. nr. 93/2016; 
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2. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA STOENEȘTI, cu sediul în comuna 
Stoenești, sat Stoenești, strada Primăriei, nr.12, județul Olt, cod poștal 237430,  codul 
fiscal 4394730, reprezentată legal de domnul Damian Alexandru-Primar, având 
calitatea de Partener 2  

3. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA GOSTAVĂȚU, cu sediul în comuna 
Gostavățu, sat Gostavățu, strada Principală, nr.54, județul Olt, cod poștal 237200,  
codul fiscal 4394560, reprezentată legal de domnul Popescu Marius-Ștefan -Primar, 
având calitatea de Partener 3 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA BĂBICIU, cu sediul în comuna 
Băbiciu, sat Băbiciu, strada Caracal, nr.95, județul Olt, cod poștal 237015,  codul 
fiscal 4394579 , reprezentată legal de domnul Negrilă Florea -Primar, având calitatea 
de Partener 4 

5. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA SCĂRIȘOARA, cu sediul în comuna 
Scărișoara, sat Scărișoara, strada Romanați, nr.78, județul Olt, cod poștal 237395,  
codul fiscal 4491164, reprezentată legal de domnul Tiugan Liviu-Primar, având 
calitatea de Partener 5 

6. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA RUSĂNEȘTI, cu sediul în comuna 
Rusănești, sat Rusănești strada Principală, nr.42, județul Olt, cod poștal 237380,  
codul fiscal 5139809 , reprezentată legal de domnul Chirea Alexandru-Primar, având 
calitatea de Partener 6 

7. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA CILIENI, cu sediul în comuna 
Cilieni, sat Cilieni, strada General Marcel Olteanu, nr.89, județul Olt, cod poștal 
237075,  codul fiscal 5102346 , reprezentată legal de domnul Marancea Ionel-Primar, 
având calitatea de Partener 7 

8. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA TIA MARE, cu sediul în comuna Tia 
Mare, sat Tia Mare, strada Mihai Viteazul, nr.90, județul Olt, cod poștal 237480,  codul 
fiscal 5139833 , reprezentată legal de domnul Gulie Virgil-Primar, având calitatea de 
Partener 8 

9. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA IZBICENI, cu sediul în comuna 
Izbiceni, sat Izbiceni, bld. Mihai Viteazul, nr.112, județul Olt, cod poștal 237230,  
codul fiscal 5139868 , reprezentată legal de domnul Gulie Marian-Primar, având 
calitatea de Partener 9 

10. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA GIUVĂRĂȘTI, cu sediul în comuna 
Giuvărăști, sat Giuvărăști, strada Principala, nr.101, județul Olt, cod poștal 237195,  
codul fiscal 5148343 , reprezentată legal de domnul Imireanu Dorel-Cătălin -Primar, 
având calitatea de Partener 10 

 

         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 activităților aferente proiectului: Modernizare drum 
județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman), 
care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 
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6.1., Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, inclusiv a nodurilor multimodale 
și este dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea 
regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, Aria prioritară 1b-
Legături rutiere, feroviare și aeriene, Obiectiv specific-creșterea gradului de 
accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T  prin  
modernizarea drumurilor județene, apel de proiecte POR/205/6/1/Creșterea gradului de 
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin 
modernizarea drumurilor județene/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor 

județene , cod proiect My SMIS 118017 ” Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești 

(intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”,  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 responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 
Partener 1 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Județul Olt 

 

Activități în care este implicat: 
I.Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanțare: 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire 
Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică) 

     Subactivitatea–Pregatirea documentației tehnico-
economice 

Valoarea estimata a activitatii: 109.200,00  lei(TVA 
inclus)       

 
II.Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de 
finanțare: 

II.1 Activitatea de obținere avize/acorduri/AC 

Valoarea estimata a activitatii:  7.400,00  lei(TVA inclus)       

II.2 Activitatea de pregătire a PT și asistenta tehnica din 
partea proiectantului  

    II.2.1 Subactivitatea elaborare PT,DE,DL 

Valoarea estimata a activitatii: 1.548.945,65 lei(TVA 
inclus)       

     II.2.2 Subactivitatea verificare și recepția PT: 
71.400,00 lei(TVA inclus)       
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 II.3 Încheierea contractului de finanțare 

Valoarea estimata a activitatii:  0,00 lei.      

II.4. Activitatea de management de proiect 

Valoarea estimata a activitatii:   0,00 lei.      

II.5. Activitatea de pregatire a documentatiilor de 
achizitie , precum si incheierea contractelor cu operatorii 
economici si monitorizarea contractelor  

      II.5.1. Pregatirea documentatiilor de achizitie  

      II.5.2. Incheierea contractelor de achizitie publica 
servicii:  publicitate, audit financiar, dirigentie de santier 
și a contractului de executie lucrari  

II.5.3. Monitorizarea contractelor  

Valoarea estimata a activitatii:  0,00 lei.       

II.6. Realizarea lucrarilor de constructie  

      II.6.1. Organizarea inceperii lucrarilor 

      II.6.2. Monitorizarea executiei lucrarilor 

      II.6.3. Receptia la terminarea lucrarilor 

Valoarea estimata a activitatii: 78.965.463,77 lei(TVA 
inclus, însumare capitole bugetare 1, 3, 4. 

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din 

partea proiectantului  

Valoarea estimata a subactivitatii:  478.853,62 lei(TVA 
inclus)       

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

Valoarea estimata a subactivitatii:   547.261,96 lei(TVA 
inclus) 

II.8 Activitatea de raportare în cadrul proiectului 

Valoarea estimata a activitatii: 0,00 lei      

II.9 Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau 
rambursare a cheltuielilor proiectului 

Valoarea estimata a activitatii:  0,00 lei      

II.10 Activitatea de informare și publicitate în cadrul 
proiectului 

Valoarea estimata a activitatii:  151.725,00 lei(TVA 
inclus)       

II.11 Auditarea financiara a proiectului  

Valoarea estimata a activitatii:  77.350,00 lei (TVA inclus)      

Partener 2 
I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire 
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Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  

Stoenești 

Cerere de     finanțare și documentație tehnico-
economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la 
dispoziție informații necesare și documente de 
proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă 
orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 
această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 
lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în 
baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul 
Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și 
amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 
comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa 
cum prevede documentația tehnico-economică  a 
investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul 
tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul 
participă prin reprezentant la recepția la terminarea 
lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din 
partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 
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Partener 3 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  

Gostavățu 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire 
Cerere de     finanțare și documentație tehnico-
economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la 
dispoziție informații necesare și documente de 
proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă 
orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 
această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 
lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în 
baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul 
Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și 
amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 
comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa 
cum prevede documentația tehnico-economică  a 
investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul 
tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul 
participă prin reprezentant la recepția la terminarea 
lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din 
partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 
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Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 4 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  

Băbiciu 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire 
Cerere de     finanțare și documentație tehnico-
economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la 
dispoziție informații necesare și documente de 
proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă 
orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 
această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 
lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în 
baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul 
Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și 
amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 
comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa 
cum prevede documentația tehnico-economică  a 
investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul 
tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul 
participă prin reprezentant la recepția la terminarea 
lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din 
partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei 
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supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 5 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Scărișoara 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire 
Cerere de     finanțare și documentație tehnico-
economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la 
dispoziție informații necesare și documente de 
proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă 
orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 
această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 
lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în 
baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul 
Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și 
amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 
comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa 
cum prevede documentația tehnico-economică  a 
investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul 
tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul 
participă prin reprezentant la recepția la terminarea 
lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din 
partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 
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acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 6 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Rusănești 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire 
Cerere de     finanțare și documentație tehnico-
economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la 
dispoziție informații necesare și documente de 
proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă 
orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 
această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 
lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în 
baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul 
Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și 
amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 
comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa 
cum prevede documentația tehnico-economică  a 
investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul 
tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul 
participă prin reprezentant la recepția la terminarea 
lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din 
partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
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diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 7 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Cilieni 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire 
Cerere de     finanțare și documentație tehnico-
economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la 
dispoziție informații necesare și documente de 
proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă 
orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 
această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 
lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în 
baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul 
Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și 
amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 
comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa 
cum prevede documentația tehnico-economică  a 
investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul 
tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul 
participă prin reprezentant la recepția la terminarea 
lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din 
partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 
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      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 8 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Tia Mare 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire 
Cerere de     finanțare și documentație tehnico-
economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la 
dispoziție informații necesare și documente de 
proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă 
orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 
această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 
lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în 
baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul 
Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și 
amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 
comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa 
cum prevede documentația tehnico-economică  a 
investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul 
tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul 
participă prin reprezentant la recepția la terminarea 
lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din 
partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 
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II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 9 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Izbiceni 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire 
Cerere de     finanțare și documentație tehnico-
economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la 
dispoziție informații necesare și documente de 
proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă 
orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 
această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 
lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în 
baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul 
Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și 
amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 
comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa 
cum prevede documentația tehnico-economică  a 
investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul 
tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul 
participă prin reprezentant la recepția la terminarea 
lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din 
partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei 
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supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 10 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Giuvărăști 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire 
Cerere de     finanțare și documentație tehnico-
economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la 
dispoziție informații necesare și documente de 
proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă 
orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 
această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice 
acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 
lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în 
baza contractului de lucrări încheiat de către Consiliul 
Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  
    Lucrările vizează toate elementele drumului județean 
conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și 
amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 
comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa 
cum prevede documentația tehnico-economică  a 
investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul 
tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul 
participă prin reprezentant la recepția la terminarea 
lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din 
partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 
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acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină 
diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 
acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei 
supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii nu vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat  
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Județul Olt 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

( 1.542.374,52 lei, reprezentând 2 % din valoarea 
cheltuielilor eligibile.)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile 
(4.838.874,15 lei, reprezentând 100  % din valoarea 
cheltuielilor neeligibile)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 

 ( 6.381.248,67  lei, reprezentând 7,79  % din valoarea 
totală a proiectului) 

Partener 2 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Stoenești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei 
și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 
lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 
(0,00 lei și 0 %) 

Partener 3 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Gostavățu 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei 

și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 
lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 
(0,00 lei și 0 %) 

Partener 4 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Băbiciu 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei 
și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 
lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 
(0,00 lei și 0 %) 

Partener 5 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Scărișoara 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei 

și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 
lei și 0 %)  
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Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 
(0,00 lei și 0 %) 

Partener 6 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Rusănești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei 

și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 
lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 
(0,00 lei și 0 %) 

Partener 7 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Cilieni 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei 
și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 
lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 
(0,00 lei și 0 %) 

Partener 8 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Tia Mare 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei 
și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 
lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 
(0,00 lei și 0 %) 

Partener 9 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Izbiceni 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei 

și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 
lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 
(0,00 lei și 0 %) 

Partener 10 
Unitatea Administrativ- 
Teritorială Comuna  
Giuvărăști 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei 
și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 
lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 
(0,00 lei și 0 %) 

(3) Plăţile 

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale 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. Ȋn acest sens, se vor inlude în acordul de parteneriat prevederi precum 
următoarele: 

 

a) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către 
OI/autoritatea de management4, iar autoritatea de management virează, după 

                                                 

4 A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; 
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efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile 
liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea 
corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor art.  3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat. 

b) liderul de parteneriat îşi va cuprinde în bugetul propriu sumele necesare creditelor de 
angajament şi a creditelor bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii 
corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare5. 

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 obligaţiile liderului de parteneriat (Partener 1 -Unitatea Administrativ-
Teritorială Județul Olt) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(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 rambursare/plată. 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 
finanţare. 

(3) 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. 

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea 
de management / Organismul intermediar POR.  

(5) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cătreOI/autoritatea de 
management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, 
rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.  

(6) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și 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 Programului sau până la 
expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(7) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor 
proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de 
gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, 
liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile 
aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.   

 

                                                 

5 A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015). 
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(8) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 
căruia a fost cauzat prejudiciul.  

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

(10) Liderului 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. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

(1) 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 departeneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. 

 

B. Obligaţiile Partenerilor 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

(3) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, 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. 

(4) 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. 

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

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor 
proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de 
gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, 
partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele 
solicitate la rambursare/plată.   

(7) 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. 

(8) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile 
și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu 
regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) 
ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 
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(9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect. 

(10)   Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit 
pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de 
nereguli, conform legislației în vigoare. 

(11) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 
cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

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

(13) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM 

Art. 7. Achiziții publice  

(1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către liderul parteneriatului, cu 
respectarea legislației în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor 
emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 

 

Art. 8. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului 
construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a 
mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul,  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. 

(2) 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, dacă este cazul etc. ce au facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de 
transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea 
tuturor echipamentelor, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de 
desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.Părţile au 
obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub 
orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-
2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au 
obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea 
bunurilor în scopul realizării proiectului. 

Art. 9. Confidențialitate 

(1) 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. 10 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) 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.  
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Art. 11 Dispoziţii finale 

(1) 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 11  exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 
pentru cererea de finanţare. 

Semnături 

 

Lider de 
proiect 
(Partener 1) 

Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Județul Olt 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

 

Oprescu Marius                                                                 
Președinte                                                   

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

 

La sediul 
UAT 

Județul Olt 

Partener 2 
Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna 
Stoenești 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Damian Alexandru 

Primar 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

La sediul 
UAT 

Județul Olt 

Partener 3 
Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna 
Gostavățu 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Popescu Marius-Ștefan 

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

La sediul 
UAT 

Județul Olt 

Partener 4 
Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna 
Băbiciu 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Negrilă Florea  

Primar 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

La sediul 
UAT 

Județul Olt 

Partener 5 
Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna 
Scărișoara 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Tiugan Liviu 

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

La sediul 
UAT 

Județul Olt 

Partener 6 
Unitatea 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 

Semnătura Data şi locul 
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Administrativ- 
Teritorială 
Comuna 
Rusănești 

organizaţiei/instituției 

Chirea Alexandru 

Primar 

semnării 

 

 

La sediul 
UAT 

Județul Olt 

Partener 7 
Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna Cilieni 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Marancea Ionel 

Primar 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

La sediul 
UAT 

Județul Olt 

Partener 8 
Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna Tia 
Mare 

Numele, prenumele şi funcţia 

reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Gulie Virgil 

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

La sediul 
UAT 

Județul Olt 

Partener 9 
Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna 
Izbiceni 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Gulie Marian 

Primar 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

La sediul 
UAT 

Județul Olt 

Partener 10 
Unitatea 
Administrativ- 
Teritorială 
Comuna 
Giuvărăști 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Imireanu Dorel-Cătălin 

Primar 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

La sediul 
UAT 

Județul Olt 

 

 

 


