
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 

HOTARÂRE 

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Local orasului Tirgu Neamt si Asociatia 
Pro Democratia pentru realizarea proiectului Bun� guvernare si participare pentru strategii de 

dezvoltare local� durabil� 
  

Având în vedere Programului Opera�ional „Dezvoltarea Capacit��ii Administrative  ”2007-2013, 
axa prioritar� 1. „Îmbun�t��iri de structur� �i proces ale managementului ciclului de politici publice”, 
domeniul de interven�ie 1.1. Îmbun�t��irea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-
administrativ. Strategii de dezvoltare local�; 

Luand act de Expunerea de motive nr. 17491 din 28.08.2009, de Raportul de specialitate nr. 
17491 din 28.08.2009, precum si de Justificarea depusa  de Asociatia Pro Democratia prin care se 
propune spre aprobare Acordul de parteneriat  dintre  Primaria orasului Tirgu Neamt si Asociatia Pro 
Democratia pentru proiectul Bun� guvernare si participare pentru strategii de dezvoltare local� 
durabil�; 

In temeiul art. 36, alin.(1), alin. (2) lit. “e”, alin. (7) lit. “a) si ale art. 45, alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 administratiei publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare;  

 
 

HOT�R��TE 
  

Art.1. Se aprob� Acordul de parteneriat, Anexa la prezenta hotarare, dintre Consiliul Local 
orasului Tirgu Neamt si Asociatia Pro Democratia pentru realizarea proiectului Bun� guvernare si 
participare pentru strategii de dezvoltare local� durabil� depus de Asocia�ia Pro Democra�ia spre 
finan�are în cadrul Programului Opera�ional „Dezvoltarea Capacit��ii Administrative” 2007-2013, axa 
prioritar� 1. „Îmbun�t��iri de structur� �i proces ale managementului ciclului de politici publice”, 
domeniul de interven�ie 1.1. Îmbun�t��irea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-
administrativ. Strategii de dezvoltare local�; 

Art. 2. Pentru Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neam� proiectul aprobat nu va avea implica�ii 
bugetare si nu va presupune cheltuieli din bugetul local. 

Art.3 Se imputerniceste domnul Decebal Arnautu – Primarul orasului Tirgu Neamt, pentru  
semnarea acordului de parteneriat si ca reprezentant legal in cadrul proiectului. 

Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
                                        
Nr. 99 
din  28.08.2009 

 Presedinte de sedinta, 
Consilier: Mironeasa Adrian 

 
 
                       Contrasemneaza,  
                           Secretar oras, 

                                                                                                      jr. Laura Elena Mafte
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     ANEXA  
la Hotararea nr. 99 din 28.08.2009 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

pentru realizarea proiectului Bun� guvernare �i participare pentru strategii de dezvoltare 
local� durabil� 

 
 
Art. 1 P�R�ILE 
 
Încheiat între: 
 
1. Asocia�ia Pro Democra�ia în calitate de Solicitant al finan��rii din PO DCA pentru 

proiectul Bun� guvernare �i participare pentru strategii de dezvoltare local� durabil� 
 �i 
 
2. Asocia�ia Pro Democra�ia Club Bra�ov 
 
3. Asociatia Pro Democratia Club Sibiu 
 
4. Asociatia Pro Democratia Club Tg- Neam� 
 
5. Consiliul Local al Ora�ului Tîrgu Neam� 
 
6. Prim�ria Comunei Sadu 
 
în calitate de Parteneri 
 
au convenit urm�toarele: 
 
 
Art. 2  OBIECTUL ACORDULUI 
 
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili rolul �i responsabilit��ile p�r�ilor în 
implementarea proiectului: Bun� guvernare �i participare pentru strategii de dezvoltare local� 
durabil�, care este depus în cadrul Programului Opera�ional „Dezvoltarea Capacit��ii 
Administrative” 2007-2013, axa prioritar� 1. „Îmbun�t��iri de structur� �i proces ale 
managementului ciclului de politici publice”, domeniul de interven�ie 1.1. Îmbun�t�t�irea 
procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ. Strategii de dezvoltare local�.  
 
 
Art. 3  DURATA ACORDULUI 
 
Durata acordului este de 12 luni începând cu data semn�rii contractului de finan�are 
nerambursabil�. 
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Art. 4  DREPTURI �I OBLIGA�II ALE PARTENERILOR 
 
4.1 Drepturile �i obliga�iile solicitantului  
 
 (1) Solicitantul are dreptul s� solicite celorlal�i parteneri furnizarea oric�ror informa�ii �i 
documente legate de proiect, în scopul elabor�rii rapoartelor de progres, a cererilor de 
rambursare, sau a verific�rii respect�rii normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de 
achizi�ie public�. 
 (2) Solicitantul va semna Cererea de finan�are depus� în cadrul cererii de proiecte nr. 
<num�r cerere de proiecte> �i Contractul de finan�are cu Autoritatea de management pentru 
Programul Opera�ional „Dezvoltarea Capacit��ii Administrative”. 
(3) Solicitantul va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 
implementarea proiectului �i le va furniza copii ale rapoartelor de progres �i financiare. 
(4) Propunerile pentru modific�ri importante ale proiectului (e.g. activit��i, parteneri etc.), 
trebuie s� fie convenite cu partenerii înaintea solicit�rii aprob�rii de c�tre Autoritatea de 
management pentru PO DCA.  
(5) Solicitantul se va asigura de desf��urarea corect� a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achizi�ie public�, de c�tre ceilal�i parteneri, conform normelor în vigoare 
(6) Solicitantul va înainta Autorit��ii de management cererile de rambursare, împreun� cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii acesteia. 
(7) Solicitantul va asigura transferul de fonduri ob�inute din procesul de rambursare pentru 
cheltuielile angajate de c�tre ceilal�i parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 
(8) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obliga�iile 
care le revin (e.g. implementarea unor activit��i, asigurarea contribu�iei la cofinan�area 
proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de 
achizi�ie public�), solicitantul va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste 
obliga�ii. 
 
 
4.2 Drepturile �i obliga�iile partenerilor  
  
(1) Cheltuielile angajate de parteneri �i certficate de Autoritatea de management sunt 
eligibile în acela�i fel ca �i cheltuielile angajate de c�tre liderul de proiect, corespunz�tor 
rolurilor avute în proiect. 
(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de c�tre solicitant, la fondurile ob�inute din procesul de 
rambursare pentru cheltuielile angajate de c�tre ace�tia, care au fost certificate ca eligibile. 
(3) Partenerii au dreptul s� fie consulta�i cu regularitate de c�tre solicitant, s� fie informa�i 
despre progresul în implementarea proiectului �i s� li se furnizeze, de c�tre solicitant copii 
ale rapoartelor de progres �i financiare. 
(4) Partenerii au dreptul s� fie consulta�i, de c�tre solicitant, în privin�a propunerilor pentru 
modific�ri majore ale proiectului (e.g. activit��i, parteneri etc.), înaintea solicit�rii aprob�rii de 
c�tre Autoritatea de management pentru PO DCA. 
 (5) Partenerii sunt obliga�i s� pun� la dispozi�ia liderului de proiect documenta�iile de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizi�ie public�, spre 
verificare. 
(6) Partenerii sunt obliga�i s� transmit� copii conforme cu originalul dup� documenta�iile 
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizi�ie 
public�, în scopul elabor�rii cererilor de rambursare. 
(7) Partenerii sunt obliga�i s� furnizeze orice informa�ii de natur� tehnic� sau financiar� 
legate de proiect, solicitate de c�tre Autoritatea de management, Autoritatea de 
Plat�/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia European� sau orice alt organism abilitat s� 
verifice sau s� realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinan�ate 
din instrumente structurale pentru o perioad� de 5 ani dup� închiderea PO DCA..  
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(8) Partenerii sunt obliga�i s� furnizeze solicitantului orice informa�ii sau documente privind 
implementarea proiectului, în scopul elabor�rii rapoartelor de progres. 
 
(9) Partenerii neguvernamentali vor asista APD în constituirea grupurilor de ini�iativ�, in 
evaluarea calit��ii guvern�rii la nivel local, în preg�tirea materialelor de instruire �i livrarea 
sesiunilor de instruire pe participare public�; asisten�a pentru grupurile locale în ceea ce 
prive�te implicarea membrilor comunit��ilor în elaborarea planurilor de dezvoltare local�. Ei 
vor pune la dispozitia aplicantului expertiza necesar� domeniului trasparen�ei în 
administra�ie. Prin intermediu instrumentului de lucru propus, vor facilita legatura dintre 
cet��eni �i probleme interne de interes public (cheltuirea bugetelor, dezbateri publice, 
respectarea legilor guvern�rii) din cadrul administra�iei locale. De asemenea, partenerii vor 
asista APD în selectarea comunit��ilor în care va fi promovat proiectul, în preg�tirea 
Rapoartelor asupra comunit��ilor, în promovarea proiectului.  
(10) Autoritatile publice locale vor fi parteneri ai echipelor locale iar o parte dintre 
reprezentantii acestora se vor implica activ in activitatile proiectului: 
Activitatea 5: Instruirea grupului �int� cu privire la Buna Guvernare �i Planificarea Strategic�; 
Activitatea 8: Dezvoltarea de seminarii pentru APL cu privire la dezvoltarea comunitar�, 
planificarea strategic� �i dezvoltarea durabil�; 
Activitatea 10: Consolidarea Grupului de Ini�iativ� Cet��eneasc� în fiecare dintre comunitatile 
implicate în proiect; 
Activitatea 11: Revizuirea „Raportului privind Comunitatea” la nivelul Grupului de Ini�iativ� 
Cet��eneasc�; 
Activitatea 12: Implicarea membrilor Grupului de Ini�iativ� Cet��eneasc� într-un proces de 
planificare strategic� participativ�; 
Activitatea 13: Consultarea membrilor comunit��ii �i definitivarea planului strategic elaborat 
de membrii GIC; 
Activitatea 14: Initierea unor actiuni de implementarea a Planurilor Strategice la nivelul 
comunitatilor în care proiectul se deruleaz�. 
(11) Partenerii NU vor suporta costuri de cofinan�are în proiect. 
(12) Partenerii neguvernamentali vor beneficia de fonduri conform anexei incluzând 
bugetul, pentru personal - coordonator local de proiect, transport local in jude�, comunica�ii 
necesare pentru implementarea proiectului, costuri administrative. 
(13) Autoritatile publice locale nu vor efectua pla�i în cadrul proiectului. 
 
Art. 5 PL��I  
 
Solicitantul deschide un cont separat pentru proiect. Toate contribu�iile (finan�area 
nerambursabil� si co-finan�area adus� de fiecare partener) vor fi transferate în acest cont. 
Toate pl��ile pentru proiect vor fi f�cute de c�tre solicitant din acest cont.  
 
Pl��ile c�tre parteneri vor fi f�cute prin transfer pentru cheltuielile angajate de ace�tia, care 
au fost certificate a fi eligibile. 
 
 
Art. 6  SOLU�IONAREA LITIGIILOR 
Eventuale litigii vor fi solu�ionate pe cale amiabil�, în caz contrar urmând a fi solu�ionate de 
c�tre instan�a de judecat� competent�. 
 
 
Art. 7  PROPRIETATEA 
Înainte de sfâr�itul proiectului, partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a 
echipamentelor �i bunurilor achizi�ionate din finan�area nerambursabil� între parteneri. Copii 
ale titlurilor de transfer vor fi ata�ate raportului final. 
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Art. 8  DISPOZI�II FINALE 
 
8.1 Orice modificare a prezentului acord este valabil� numai atunci când este convenit� de 
toate p�r�ile 
8.2 P�r�ile sunt de acord ca prezentul acord este guvernat de legea român�.  
 
 
Prezentul acord a fost întocmit în 6 exemplare.  

 
 
SEMN�TURI 

Institu�ia �i rolul în 
proiect 

Numele �i func�ia 
persoanei autorizate s� 
semneze 

Semn�tura Data 

Solicitant 
Asocia�ia Pro Democra�ia 
 

Irina Bujder, 
Director adjunct 

  

Partener 1 
Asocia�ia Pro Democra�ia 
Club Bra�ov 

Bogdan Laz�r, 
Pre�edinte 

  

Partener 2 
Asociatia Pro Democratia 
Club Sibiu 

Marius Halmaghi, 
Pre�edinte 

  

Partener 3 
Asociatia Pro Democratia 
Club Tg- Neam� 

Emanuel B�lan, 
Pre�edinte 

  

Partener 4 
Consiliul Local al 
Ora�ului Tîrgu Neam� 

Decebal Arn�utu, 
Primar 

  

Partener 5 
Prim�ria Comunei Sadu 
 

Valentin Ivan 
Primar 

  

 
 
 
 


