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Anexa nr. 1 la HCL......... 

Acord de parteneriat 

                 nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectului 

"Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a 

Municipiului Bacău" 

 

 

Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ 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. 

 

 

Art. 1. Părţile 

1. UAT Municipiul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, Calea Mărășești nr.6, cod postal 
600017, telefon 0234581849, fax 0234588757, cod fiscal 4278337, având calitatea de 
Lider de proiect (Partener 1), reprezentat prin Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU, 
primar, având conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea 
teritorială a Trezoreriei Statului, astfel: 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer1:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

2. UAT Comuna Letea Veche, cu sediul în comuna Letea Veche, str. Al. I. Cuza, Nr.220, 
cod poştal 607270, telefon 0234213474, fax 0234213474, cod fiscal 4455021, având 

 

1 Cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), 
prin care se solicită coordonatorilor de reforme și/sau investiții sau responsabililor de implementare a 
investițiilor specifice locale virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației 
justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea și finanțarea activităților proiectului 
(ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021, art. 2 lit. m)). 
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calitatea de Partener 2, reprezentat prin Dochiei Petru, primar, având conturi 
distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a 
Trezoreriei Statului, astfel: 

 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

3. UAT Comuna Hemeiuș, cu sediul în comuna Hemeiuș, Str. Ion Simionescu, nr.604, cod 
poştal 607235, telefon 0234217510, fax 0234217675, cod fiscal 4352832, având 
calitatea de Partener 3, reprezentat prin Sava Constantin, primar, având conturi 
distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a 
Trezoreriei Statului, astfel: 

  

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

4. UAT Comuna Măgura, cu sediul în comuna Măgura, Str. Emil Brăiescu nr. 1161, cod 
poştal 550178, telefon 0234212406, fax 0234212623, cod fiscal 4455080, având 
calitatea de Partener 4, reprezentat prin Costrăș Iordache, primar, având conturi 
distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a 
Trezoreriei Statului, astfel: 

 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

5. UAT Comuna Luizi Călugăra, cu sediul în comuna Luizi Călugăra, Strada principală 
nr.129, cod poştal 607295, telefon 0234218011, fax 0234218277, cod fiscal 4535910, 
având calitatea de Partener 5, reprezentat prin David Edmond Leonard, primar, 
având conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea 
teritorială a Trezoreriei Statului, astfel: 

 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

6. UAT Comuna Nicolae Bălcescu, cu sediul în comuna Nicolae Bălcescu, Strada Eroilor 
nr.380, cod poştal 607355, telefon 0234214071, fax 0234214016, cod fiscal 4353234, 
având calitatea de Partener 6, reprezentat prin ȘILER  Anton, primar, având conturi 
distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a 
Trezoreriei Statului, astfel: 
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Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

7. UAT Comuna Mărgineni, cu sediul în comuna Mărgineni, Calea Moinești, Nr.37, cod 
poştal 607315, telefon 0234211032, fax 0234211032, cod fiscal 4591627, având 
calitatea de Partener 7, reprezentat prin Șolot Marcelin, primar, având conturi 
distincte deschise pe codurile de identificare fiscală la unitatea teritorială a 
Trezoreriei Statului, astfel: 

 

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: "Modernizarea şi 
extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului 
Bacău", care este depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 10 – Fondul Local apel de proiecte PNRR/2022/C10,  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 și responsabilități 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) 

Municipiul Bacău 

Asigură coordonarea activităţii parteneriatului creat în 
vederea elaborării, implementării şi monitorizării 
proiectului depus în cadrul PNRR, Componenta 10 -Fondul 
local; 

Este responsabil de  asigurarea implementării proiectului 
și a respectării tuturor prevederilor contractului de 
finanțare în conformitate cu prevederile art.27 din OUG 
124 din 2021 și a normelor metodologice; 

Asigură finanţarea din bugetul propriu sau din alte surse, 
inclusiv din fonduri europene, a cheltuielilor pentru 
servicii de consultanţă, după caz, în faza de elaborare, 
depunere, evaluare si implementare a proiectului Creează 
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cont de utilizator în cadrul platformei de depunere 
proiecte specifice PNRR, precum şi afilierea la 
parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului 
document; 

Elaborează, semnează şi depune în platforma specifică 
pentru PNRR cererea de finanţare şi anexele solicitate de 
Ghidul specific, inclusiv semnează şi depune anexele 
elaborate de parteneri, inclusiv pe perioada evaluării , 
contractării si implementării proiectului; 

Desemnează o echipă pentru elaborarea şi implementarea 
proiectului; 

Participă la şedinţele de lucru pentru elaborarea şi 
implementarea proiectului 

Transferă valoarea stabilită ca şi contribuţie pentru 
implementarea proiectului în acord cu cele menţionate la 
art. 3 alin (2) ; 

Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe 
parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct 
legate de implementarea unei acţiuni în cadrul 
teritoriului administrativ al localităţii; 

Asigură managementul de proiect; 

Realizează achiziţia de mijloace de transport nepoluante 
şi alte echipamente pe seama si in numele tuturor 
partenerilor, în acord cu indicatorii stabiliţi prin cererea 
de finanţare, sau după caz încheie parteneriat cu 
Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice si Administraţiei 
pentru realizarea achiziţiei la nivel centralizat, de către 
minister; 

Asigură punerea în funcţiune a mijloacelor de transport 
nepoluante. Asigură montarea şi punerea în funcţie a 
staţiilor de încărcare la autobază. Asigură montarea şi 
instalarea staţiilor de încărcare rapidă pe traseu pe 
teritoriul administrativ al Municipiului Bacău; 

Asigură toate condiţiile pentru utilizarea mijloacelor de 
transport public şi a echipamentelor achiziţionate în baza 
prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a 
contractului de finanţare; 

Partener 2 

Comuna Letea Veche 

Roluri şi responsabilităţi 

Transmite informaţiile/ datele/ documentele solicitate 
de liderul de asociere legate de şi necesare derulării 
procesului de elaborare a cererii de finanţare, evluare, 
implementare şi monitorizare a proiectului 

Creează cont de utilizator în cadrul platformei de 
depunere proiecte specifice în cadrul PNRR, se afiliază la 
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parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului 
document Alocă către parteneriat valoarea stabilită ca şi 
contribuţie pentru implementarea proiectului în acord cu 
cele mentionate la art. 3 alin (2) 

Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de 
asociere în vederea elaborării şi implementării în condiţii 
optime a proiectului 

Participă la şedinţele de lucru pentru elaborarea şi 
implementarea proiectului 

Numeşte cei puţin o persoană responsabilă cu activitatea 
de elaborare, implementare şi monitorizare proiect 

Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe 
parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct 
legate de implementarea unei acţiuni în cadrul 
teritoriului administrativ al localităţii 

Asigură montarea şi instalarea staţiilor de încărcare 
rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al 
localităţii(dacă este cazul) 

Asigură infrastructura necesară pentru punerea in 
funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul 
localității 

Asigură toate condiţiile pentru utilizarea mijloacelor de 
transport public şi a echipamentelor achiziţionate în baza 
prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a 
contractului de finanţare; 

Iși asumă respectarea și implementarea măsurilor 
prevăzute în studiul de oportunitate privind delegarea 
serviciului de transport public 

 

Partener 3 

Comuna Hemeiuș 

 

Roluri şi responsabilităţi 

Transmite informaţiile/ datele/ documentele solicitate 
de liderul de asociere legate de şi necesare derulării 
procesului de elaborare a cererii de finanţare, evluare, 
implementare şi monitorizare a proiectului 

Creează cont de utilizator în cadrul platformei de 
depunere proiecte specifice în cadrul PNRR, se afiliază la 
parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului 
document Alocă către parteneriat valoarea stabilită ca şi 
contribuţie pentru implementarea proiectului în acord cu 
cele mentionate la art. 3 alin (2) 

Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de 
asociere în vederea elaborării şi implementării în condiţii 
optime a proiectului 
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Participă la şedinţele de lucru pentru elaborarea şi 
implementarea proiectului 

Numeşte cei puţin o persoană responsabilă cu activitatea 
de elaborare, implementare şi monitorizare proiect 

Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe 
parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct 
legate de implementarea unei acţiuni în cadrul 
teritoriului administrativ al localităţii 

Asigură montarea şi instalarea staţiilor de încărcare 
rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al 
localităţii(dacă este cazul) 

Asigură infrastructura necesară pentru punerea in 
funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul 
localității 

Asigură toate condiţiile pentru utilizarea mijloacelor de 
transport public şi a echipamentelor achiziţionate în baza 
prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a 
contractului de finanţare; 

Iși asumă respectarea și implementarea măsurilor 
prevăzute în studiul de oportunitate privind delegarea 
serviciului de transport public 

Partener 4 

Comuna Măgura 

Roluri şi responsabilităţi  

Transmite informaţiile/ datele/ documentele solicitate 
de liderul de asociere legate de şi necesare derulării 
procesului de elaborare a cererii de finanţare, evluare, 
implementare şi monitorizare a proiectului 

Creează cont de utilizator în cadrul platformei de 
depunere proiecte specifice în cadrul PNRR, se afiliază la 
parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului 
document Alocă către parteneriat valoarea stabilită ca şi 
contribuţie pentru implementarea proiectului în acord cu 
cele mentionate la art. 3 alin (2) 

Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de 
asociere în vederea elaborării şi implementării în condiţii 
optime a proiectului 

Participă la şedinţele de lucru pentru elaborarea şi 
implementarea proiectului 

Numeşte cei puţin o persoană responsabilă cu activitatea 
de elaborare, implementare şi monitorizare proiect 

Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe 
parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct 
legate de implementarea unei acţiuni în cadrul 
teritoriului administrativ al localităţii 
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Asigură montarea şi instalarea staţiilor de încărcare 
rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al 
localităţii(dacă este cazul) 

Asigură infrastructura necesară pentru punerea in 
funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul 
localității 

Asigură toate condiţiile pentru utilizarea mijloacelor de 
transport public şi a echipamentelor achiziţionate în baza 
prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a 
contractului de finanţare; 

Iși asumă respectarea și implementarea măsurilor 
prevăzute în studiul de oportunitate privind delegarea 
serviciului de transport public 

Partener 5 

Comuna Luizi Călugăra 

Roluri şi responsabilităţi  

Transmite informaţiile/ datele/ documentele solicitate 
de liderul de asociere legate de şi necesare derulării 
procesului de elaborare a cererii de finanţare, evluare, 
implementare şi monitorizare a proiectului 

Creează cont de utilizator în cadrul platformei de 
depunere proiecte specifice în cadrul PNRR, se afiliază la 
parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului 
document Alocă către parteneriat valoarea stabilită ca şi 
contribuţie pentru implementarea proiectului în acord cu 
cele mentionate la art. 3 alin (2) 

Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de 
asociere în vederea elaborării şi implementării în condiţii 
optime a proiectului 

Participă la şedinţele de lucru pentru elaborarea şi 
implementarea proiectului 

Numeşte cei puţin o persoană responsabilă cu activitatea 
de elaborare, implementare şi monitorizare proiect 

Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe 
parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct 
legate de implementarea unei acţiuni în cadrul 
teritoriului administrativ al localităţii 

Asigură montarea şi instalarea staţiilor de încărcare 
rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al 
localităţii(dacă este cazul) 

Asigură infrastructura necesară pentru punerea in 
funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul 
localității 

Asigură toate condiţiile pentru utilizarea mijloacelor de 
transport public şi a echipamentelor achiziţionate în baza 
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prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a 
contractului de finanţare; 

Iși asumă respectarea și implementarea măsurilor 
prevăzute în studiul de oportunitate privind delegarea 
serviciului de transport public 

Partener 6 

Comuna Nicolae 
Bălcescu 

Roluri şi responsabilităţi 

Transmite informaţiile/ datele/ documentele solicitate 
de liderul de asociere legate de şi necesare derulării 
procesului de elaborare a cererii de finanţare, evluare, 
implementare şi monitorizare a proiectului 

Creează cont de utilizator în cadrul platformei de 
depunere proiecte specifice în cadrul PNRR, se afiliază la 
parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului 
document Alocă către parteneriat valoarea stabilită ca şi 
contribuţie pentru implementarea proiectului în acord cu 
cele mentionate la art. 3 alin (2) 

Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de 
asociere în vederea elaborării şi implementării în condiţii 
optime a proiectului 

Participă la şedinţele de lucru pentru elaborarea şi 
implementarea proiectului 

Numeşte cei puţin o persoană responsabilă cu activitatea 
de elaborare, implementare şi monitorizare proiect 

Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe 
parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct 
legate de implementarea unei acţiuni în cadrul 
teritoriului administrativ al localităţii 

Asigură montarea şi instalarea staţiilor de încărcare 
rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al 
localităţii(dacă este cazul) 

Asigură infrastructura necesară pentru punerea in 
funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul 
localității 

Asigură toate condiţiile pentru utilizarea mijloacelor de 
transport public şi a echipamentelor achiziţionate în baza 
prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a 
contractului de finanţare; 

Iși asumă respectarea și implementarea măsurilor 
prevăzute în studiul de oportunitate privind delegarea 
serviciului de transport public 

Partener 7 

Comuna Mărgineni 

Roluri şi responsabilităţi 

Transmite informaţiile/ datele/ documentele solicitate 
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de liderul de asociere legate de şi necesare derulării 
procesului de elaborare a cererii de finanţare, evluare, 
implementare şi monitorizare a proiectului 

Creează cont de utilizator în cadrul platformei de 
depunere proiecte specifice în cadrul PNRR, se afiliază la 
parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului 
document Alocă către parteneriat valoarea stabilită ca şi 
contribuţie pentru implementarea proiectului în acord cu 
cele mentionate la art. 3 alin (2) 

Respectă termenele de răspuns stabilite de liderul de 
asociere în vederea elaborării şi implementării în condiţii 
optime a proiectului 

Participă la şedinţele de lucru pentru elaborarea şi 
implementarea proiectului 

Numeşte cei puţin o persoană responsabilă cu activitatea 
de elaborare, implementare şi monitorizare proiect 

Îşi asumă cheltuielile neeligibile ce pot rezulta pe 
parcursul implementării proiectului, cheltuieli direct 
legate de implementarea unei acţiuni în cadrul 
teritoriului administrativ al localităţii 

Asigură montarea şi instalarea staţiilor de încărcare 
rapidă pe traseu pe teritoriul administrativ al 
localităţii(dacă este cazul) 

Asigură infrastructura necesară pentru punerea in 
funcţiune a mijloacelor de transport pe teritoriul 
localității 

Asigură toate condiţiile pentru utilizarea mijloacelor de 
transport public şi a echipamentelor achiziţionate în baza 
prezentului Acord, pe toată perioada de valabilitate a 
contractului de finanţare; 

Iși asumă respectarea și implementarea măsurilor 
prevăzute în studiul de oportunitate privind delegarea 
serviciului de transport public 

 

(2) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

Valoarea totală a proiectului este de 14.662.000 euro exclusiv TVA. TVA-ul aferent este în 
cuantum de 2.785.780 euro din care  
- 14.441.620 euro reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Programul Naţional 
Redresare şi Rezilienţă, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 
2.743.907,80 euro, cheltuieli asigurate din bugetul de stat. 
- 220.380 euro cheltuieli neeligibile la care se adaugă TVA în valoare de  41.872.20 euro 
sume ce reprezintă contribuția Municipiului Bacău 
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Utilizând cursul inforeuro din luna mai 2021: 1 EUR = 4,9227 lei, au rezultat următoarele valori în 
lei: 
Valoarea totală a proiectului = 72.176.627,40 lei fără TVA, respectiv 85,890,186.61 lei inclusiv 
TVA, din care: 
- 71.091.762,77 lei  reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Programul Naţional 
Redresare şi Rezilienţă, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 
13.507.434,93 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat. 
- 1.084.864,63 lei cheltuieli neeligibile la care se adaugă TVA în valoare de  206.124,28 lei 
sume ce reprezintă contribuția Municipiului Bacău 
 

 Partenerii vor asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului 
așa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteriat 
(Partener 1) 

Municipiul Bacău 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului: 
•62.584.155,73 lei fără TVA 
•11,890,989.59 lei TVA aferent 
din care cheltuieli neeligibile: 
•1.084.864,63 lei fără TVA 
•206,124,28 lei TVA aferent 
 
Contribuţia reprezintă 86.71%din valoarea totală a 
proiectului. 
Valoarea este în acord valoarea maximă eligibilă pentru 
municipiile reşedinţă de judeţ specifică în cadrul Ghidului 
solicitantului. Curs euro 1 euro=4, 9227 lei  

Partener 2 

Comuna Letea Veche 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului: 
•1.598.745,28 lei fără TVA 
•303.761,60 lei TVA aferent 
Contribuţia reprezintă 2,22% din valoarea totală a 
proiectului. 
Valoarea este în acord valoarea maximă eligibilă pentru 
comune specifică în cadrul Ghidului solicitantului. Curs 
euro 1 euro=4, 9227 lei 

Partener 3 

Comuna Hemeiuș 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului: 
•1.598.745,28 lei fără TVA 
•303.761,60 lei TVA aferent 
Contribuţia reprezintă 2,22% din valoarea totală a 
proiectului. 
Valoarea este în acord valoarea maximă eligibilă pentru 
comune specifică în cadrul Ghidului solicitantului. Curs 
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euro 1 euro=4, 9227 lei 

Partener 4 

Comuna Măgura 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului: 
•1.598.745,28 lei fără TVA 
•303.761,60 lei TVA aferent 
Contribuţia reprezintă 2,22% din valoarea totală a 
proiectului. 
Valoarea este în acord valoarea maximă eligibilă pentru 
comune specifică în cadrul Ghidului solicitantului. Curs 
euro 1 euro=4, 9227 lei 

Partener 5 

Comuna Luizi Călugăra 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului: 
•1.598.745,28 lei fără TVA 
•303.761,60 lei TVA aferent 
Contribuţia reprezintă 2,22%  din valoarea totală a 
proiectului. 
Valoarea este în acord valoarea maximă eligibilă pentru 
comune specifică în cadrul Ghidului solicitantului. Curs 
euro 1 euro=4, 9227 lei 

 

Partener 6 

Comuna Nicolae 
Bălcescu 

 
 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului: 
•1.598.745,28 lei fără TVA 
•303.761,60 lei TVA aferent 
Contribuţia reprezintă 2,22% din valoarea totală a 
proiectului. 
Valoarea este în acord valoarea maximă eligibilă pentru 
comune specifică în cadrul Ghidului solicitantului. Curs 
euro 1 euro=4, 9227 lei 

Partener 7 

Comuna Mărgineni 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului: 
•1.598.745,28 lei fără TVA 
•303.761,60 lei TVA aferent 
Contribuţia reprezintă 2,22% din valoarea totală a 
proiectului. 
Valoarea este în acord valoarea maximă eligibilă pentru 
comune specifică în cadrul Ghidului solicitantului. Curs 
euro 1 euro=4, 9227 lei 

 

(3) Plăţile 

 

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, aprobate prin 
Hotărârea nr. 209 din 14.02.2022. Ȋn acest sens, se vor inlude în acordul de parteneriat 
prevederi precum următoarele: 
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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 (Partenerului 1) 

 

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 transfer/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare 
privind atribuirea contractelor de achiziţie. 

 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

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

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 
despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, 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/plată, 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.  
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(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/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul 
de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate 
din sumele solicitate la transfer/plată.   

(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 conform notificărilor și titlurilor de creanță 
emise pe numele său de către MDLPA.  

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, 5, 6, 7 sunt eligibile în acelaşi 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/plată pentru cheltuielile 
angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(2) 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. 

(3) 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 MDLPA. 

 

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7 

(4) 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. 

(5) 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. 

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

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

(8) 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 



Planul Național de Redresare și Reziliență 

Componenta 10 – Fondul Local 
 

Anexă la cererea de finanțare  
 

Model B 

 

 

14 

 

(cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața 
locului. 

(9) 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. 

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

(11) 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 aferenți activităților proprii, 
partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele 
solicitate la rambursare/plată.   

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

(13) 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. 

(14) 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. 

(15) 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. 

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

(17) 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. 

(18) 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. 

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

(20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA. 
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Art. 8. Achiziții publice  

(1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de liderul de parteneriat pentru autobuze 
staţii de încărcare şi servicii de consultanţă după caz, respectiv de membrii parteneriatului 
pentru activităle conexe necesare implementării proiectului cu respectarea legislaţiei în 
vigoare, condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de MDLPA şi/sau alte 
organisme abilitate. După caz, Liderul de parteneriat poate încheia în numele tuturor 
partenerilor, acord de parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 
pentru realizarea de către acesta la nivel centralizat, a achiziţiei de autobuze şi echipamente 
aferente. 

 

Art. 9. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea 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. 

(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 etc. ce au facut obiectul 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. De 
asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu 
privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 

Art. 10. 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. 11 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.  

Art. 12 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. 
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Întocmit în 8 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare. 

Semnături 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

Municipiul 
Bacău 

 

 

Primar Stanciu Viziteu Lucian Daniel 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 

Comuna Letea 
Veche 

 

Primar Dochiei Petru 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 3 

Comuna 
Hemeiuș 

 

Primar Sava Constantin 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 4 

Comuna 
Măgura 

 

Primar Costrăș Iordache 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 5 

Comuna Luizi 
Călugăra 

 

Primar David Edmond Leonard 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 6 

Comuna 
Nicolae 
Bălcescu 

 

Primar Șiler  Anton 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 7 

Comuna 
Mărgineni 

 

Primar Șolot Marcelin 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
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Anexa nr. 2 la HCL............... 

PROTOCOL DE ASOCIERE 

Privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale 

pentru realizarea în comun a achiziţiei de mijloace de transport public - autobuze 
electrice, încadrul proiectului"Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul 

zonei metropolitane a Municipiului Bacău" 

 

PREAMBUL 

În temeiul: 

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

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

- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
aprevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/protocolului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- Acordului de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Bacău și UAT Comuna Letea Veche, 
UAT Comuna Hemeiuș,  UAT Comuna Măgura ,  UAT Comuna Luizi Călugăra,  UAT Comuna 
Nicolae Bălcescu și UAT Comuna Mărgineni pentru realizarea proiectului "Modernizarea şi 
extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău"- 

 

Părţile 

1. UAT Municipiul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, Calea Mărășești nr.6, cod postal 
600017, telefon 0234581849, fax 0234588757, cod fiscal 4278337, având calitatea de 
Lider de proiect (Partener 1), reprezentat prin Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU, 
primar, 

2. UAT Comuna Letea Veche, cu sediul în comuna Letea Veche, str. Al. I. Cuza, Nr.220, 
cod poştal 607270, telefon 0234213474, fax 0234213474, cod fiscal 4455021, având 
calitatea de Partener 2, reprezentat prin Dochiei Petru, primar,  

3. UAT Comuna Hemeiuș, cu sediul în comuna Hemeiuș, Str. Ion Simionescu, nr.604, cod 
poştal 607235, telefon 0234217510, fax 0234217675, cod fiscal 4352832, având 
calitatea de Partener 3, reprezentat prin Sava Constantin, primar,  

4. UAT Comuna Măgura, cu sediul în comuna Măgura, Str. Emil Brăiescu nr. 1161, cod 
poştal 550178, telefon 0234212406, fax 0234212623, cod fiscal 4455080, având 
calitatea de Partener 4, reprezentat prin Costrăș Iordache, primar,  

5. UAT Comuna Luizi Călugăra, cu sediul în comuna Luizi Călugăra, Strada principală nr. 
129, cod poştal 607295, telefon 0234218011, fax 0234218277, cod fiscal 4535910, 
având calitatea de Partener 5, reprezentat prin David Edmond Leonard, primar,  
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6. UAT Comuna Nicolae Bălcescu, cu sediul în comuna Nicolae Bălcescu, Strada Eroilor 
nr.380, cod poştal 607355, telefon 0234214071, fax 0234214016, cod fiscal 4353234, 
având calitatea de Partener 6, reprezentat prin ȘILER  Anton, primar,  

7. UAT Comuna Mărgineni, cu sediul în comuna Mărgineni, Calea Moinești, Nr.37, cod 
poştal 607315, telefon 0234211032, fax 0234211032, cod fiscal 4591627, având 
calitatea de Partener 7, reprezentat prin Șolot Marcelin, primar,  

 

au convenit să încheie prezentul Protocol de asociere care reprezintă voința expresă a părților. 

 

PRECIZĂRI PREALABILE 

1. În prezentul Protocol, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi 
contrare: 

(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi 
singularul; 

(b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 

(c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel; 

2. Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, 
precum și orice alte acte normative subsecvente. 

3. Prezentul Protocol se bazează pe buna-credință în executarea obligațiilor ce decurg din 
prezentul Protocol, precum și pe necesitatea asigurării exploatării și durabilității investițiilor 
finanțate prin PNRR. 

 

Art. 1 SCOPUL PROTOCOLULUI DE ASOCIERE 

Prezentul protocol de asociere este încheiat în scopul efectuării în comun, de către părți, a 
achiziției de mijloace de transport public și echipamente în cadrul proiectului "Modernizarea 
şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău". 

 

Art. 2 OBIECTUL PROTOCOLULUI 

(1) Obiectul protocolului îl reprezintă stabilirea de către părți a modalității de organizare a 
procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de mijloace de transport public –
autobuze, microbuze electrice și echipamente după caz în numele și pe seama în numele şi pe 
seama parteneriatului, de către Municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile art. 44 din 
Legea nr. 98 /2016. 

(2) În sensul prevederilor alin. (1), UAT Comuna Letea Veche, UAT Comuna Hemeiuș,  UAT 
Comuna Măgura ,  UAT Comuna Luizi Călugăra,  UAT Comuna Nicolae Bălcescu și UAT Comuna 
Mărgineni deleagă  UAT Municipiul Bacău în vederea realizării tuturor formalităților necesare 
pentru inițierea, aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire aferente respectivului 
contract. 

(3) În aplicarea prevederilor prezentului articol UAT Comuna Letea Veche, UAT Comuna 
Hemeiuș,  UAT Comuna Măgura ,  UAT Comuna Luizi Călugăra,  UAT Comuna Nicolae Bălcescu și 
UAT Comuna Mărgineni sprijină activitățile derulate de UAT Municipiul Bacău, prin îndeplinirea 
obligației de punere la dispoziția acestuia a oricăror date/informații/documente necesare 
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pentru îndeplinirea obligațiilor care derivă din aplicarea dispozițiilor legale în materia 
achizițiilor publice. 

(4) Prezentul Protocol se referă la achiziționarea a: 

- 22 autobuze electrice cu lungime de aproximativ 12 metri  

- 4 microbuze electrice 

- 26 stații de încărcare lentă  

- 9 stații de încărcare rapidă 

 

Art. 3 DURATA PROTOCOLULUI 

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către toate părţile şi încetează să 
producă efecte la data la care, s-au îndeplinit toate obligaţiile aferente contractului economic 
rezultat în urma derulării procedurii de achiziţie publică. 

 

Art. 4 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

(1) Drepturile şi obligaţiile UAT Municipiul Bacău 

a) Are dreptul de organiza achiziţia de mijloace de transport public şi echipamente, după caz, 
în numele şi pe seama parteneriatului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

b) Organizează şi derulează procedura de atribuire în numele şi pe seama parteneriatului 
conform prevederilor legale incidente şi documentaţiei de atribuire însuşite de parteneri, 
contractul de achiziţie publică a mijloacelor de transport public şi echipamente, urmând a fi 
semnat de către UAT Municipiul Bacău cu operatorul economic desemnat câştigător; 

c) Întreprinde, în numele şi pe seama parteneriatului, orice demers necesar derulării şi 
finalizării procedurii de atribuire. 

d) Întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice. 

e) Încheie contractul de achizitie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 
câştigătoare, recepţionează mijloacele de transport public şi achită contravaloarea acestora. 

f) Derulează contractul de achiziţie publică conform prevederilor documentaţiei de atribuire şi 
a clauzelor acestuia. 

g) Asigură infrastructura necesară pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport şi a 
echipamentelor pentru alimentarea autobuzelor electrice pe teritoriul administrativ propriu. 

 

(2) Drepturile şi obligaţiile celorlalţi parteneri 

a) Primesc informaţii cu privire la derularea achiţiei. 

b) Avizează caietul de sarcini întocmit pentru realizarea achiziţiei. 

c) Pot desemna membrii în comisia de recepţie a autobuzelor şi echipamentelor. 

d) Asigură infrastructura necesară pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport şi a 
echipamentelor pentru alimentarea autobuzelor electrice pe teritoriul administrativ propriu. 

 

Art. 5 MODIFICAREA PROTOCOLULUI 
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(1) Părţile pot decide modificarea prezentului Protocol, oricând pe durata de valabilitate a 
acestuia, prin act adiţional consemnat în scris. 

 

Art. 6 NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI 

(1) Orice solicitare, notificare sau informare, ce va fi trimisă de către o Parte celorlalte Părţi, 
va avea formă scrisă şi va fi considerată ca primită de către cealaltă parte dacă : 

a) a fost înmânată persoanei destinatare şi aceasta a semnat de primire, în cazul expedierii 
prin utilizarea unui serviciu poştal cu confirmare de primire; 

b) s-a primit confirmarea de primire din partea celeilalte părţi (în sensul că toate paginile 
constituind comunicarea au fost transmise către destinatar), în cazul în care comunicarea a 
fost trimisă prin fax; 

c) s-a primit confirmarea de primire din partea celeilalte părţi a mesajului electronic trimis 
prin poşta electronică persoanelor desemnate. 

(2) În cazul în care solicitarea/notificarea/informarea implică luarea unor decizii a căror 
fundamentare trebuie să aibă la bază şi documente semnate în original de către cealaltă parte,  
acestea vor fi formalizate prin înscrisuri în acest sens, în situaţia în care respectivele decizii au 
avut la bază comunicarea prin mijloace electronice. 

 

Art. 7 CONFIDENŢIALITATE 

 (1) Partea care transmite informaţiile va preciza documentele sau părţile din documente care 
au caracter confidenţial. 

(2) Partea care primeşte informaţiile are obligaţia de a respecta caracterul confidenţial al 
informaţiilor primite. 

(3) Părţile semnatare se angajează să păstreze acelaşi nivel de confi denţialitate a informaţiilor 
ca şi partea care a transmis respectivele informaţii. 

 

Art. 8 LEGEA APLICABILĂ 

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

(2) Pe durata prezentului Protocol, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului Protocol va fi 
valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile. 

 

Art. 9 DISPOZIŢII FINALE 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(2) Protocolul este întocmit în număr de 7 exemplare, în limba română, câte unul pentru 
fiecare parte. 

 

Art. 10 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 

(1) Prezentul protocol încetează prin ajungerea la termen. 
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(2) Neîndeplinirea de către una din părţile protocolului a obligaţiilor menţionate la art. 4, 
poate conduce la rezilierea prezentului protocol, partea responsabilă de neîndeplinirea 
obiectului acestuia fiind obligată să îşi asume sancţiunile prevăzute de legislaţia incidentă în 
materia achiziţiilor publice. 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

Municipiul 
Bacău 

 

 

Primar Stanciu Viziteu Lucian Daniel 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 

Comuna Letea 
Veche 

 

Primar Dochiei Petru 
Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 3 

Comuna 
Hemeiuș 

 
Primar Sava Constantin 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 4 

Comuna 
Măgura 

 
Primar Costrăș Iordache 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 5 

Comuna Luizi 
Călugăra 

 
Primar David Edmond Leonard 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 6 

Comuna 
Nicolae 
Bălcescu 

 
Primar Șiler  Anton 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 7 

Comuna 
Mărgineni 

 
Primar Șolot Marcelin 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
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