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          HOT;RÂREA  NR. 20 

Privitor la: aprobarea acordului de parteneriat dintre UAT comuna Nicolae Balcescu, UAT 
comuna Danicei si UAT comuna Milcoiu in vederea depunerii spre finantare a proiectului 

“ÎnfiinМareăsistemăinteligentădeădistribuМieăgazeănaturaleăînăcomuneleățilcoiu,ăNicolaeă
B<lcescuăКiăD<nicei,ăjudeМulăVâlcea”ăinăcadrulăprogramuluiănationalădeăinvestitiiă"ANGHEȚă

SALIGNY", categoria de investitii prevazuta la Art. 4 Alin. (1) Lit. e) din ordonanta de 
urgenta a guvernului nr. 95/2021 

 
 

 Consiliul Local al comunei Danicei, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 15.04.2022, la care participă un număr de 8  consilieri din totalul de 11 consilieri în 
funcţie; 

Luând in discutie Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului comunei 
Danicei numarul 1929 din 08.04.2022 şi raportului intocmit de compartimentul de specialitate 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Danicei numarul 1930 din 
08.04.2022 prin care propune aprobarea acordului de parteneriat dintre UAT comuna Nicolae 
Balcescu, UAT comuna Danicei si UAT comuna Milcoiu in vederea depunerii spre finantare a 
proiectului “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Milcoiu, Nicolae 
Bălcescu și Dănicei, județul Vâlcea” in cadrul programului national de investitii "ANGHEL 
SALIGNY", categoria de investitii prevazuta la Art. 4 Alin. (1) Lit. e) din ordonanta de urgenta a 
guvernului nr. 95/2021. 

Având in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Danicei, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul 
general al comunei Danicei;  

Vazand ca a fost respectata procedura transparentei decizionale conform art. 7 din Legea 
nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” 

Luând act de Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 
și al ministrului energiei nr. 278/167/2022  privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, pentru categoria de 
investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, 
respectiv pentru categoria de investiții “sistemeă deă distribuМieă aă gazeloră naturale,ă inclusivă aă
branКamentelor,ăprecumăКiăaăracorduluiălaăsistemulădeătransportăalăgazelorănaturale” 

Luând act de Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 
și al ministrului energiei nr. 1330/947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent 
obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” 
 În temeiul art. 139 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Danicei, 
adopta cu un numar de 8 voturi «pentru », cu un numar de 0 voturi «impotriva », urmatoarea; 
        

HOT;RÂRE: 
 
 Art.1  Se aprobă acordul de parteneriat dintre UAT Nicolae Bălcescu, UAT Dănicei și 
UAT Milcoiu, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii "Anghel 



Saligny", categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021 a proiectului “Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în 
comunele Milcoiu, Nicolae Bălcescu și Dănicei, județul Vâlcea", conform Anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se desemnează UATă COMUNAă NICOLAEă B;LCESCU ca lider al 
parteneriatului dintre UAT Nicolae Bălcescu, UAT Dănicei și UAT Milcoiu. 

Art.3. Se împuternicește domnul Landor Moșteanu, în calitate de reprezentant legal al 
UAT Nicolae Bălcescu, lider al parteneriatului dintre UAT Nicolae Bălcescu, UAT Dănicei și 
UAT Milcoiu, să semneze, cu semnătură electronică calificată, cererea de finanțare, precum și 
toate documentele anexă necesare depunerii spre finanțare a proiectului “Înființare sistem 
inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Milcoiu, Nicolae Bălcescu și Dănicei, județul 
Vâlcea”, conform art. 7 din Normele metodologice din 24 februarie 2022 pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la 
art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021; 

Art.4. Primarul Comunei Danicei va duce la indeplinire prezenta hotărâre, prin 
compartimentele de specialitate, informand consiliul local asupra modului de indeplinire. 

Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicată de către Secretarul Comunei Danicei, 
primarului comunei Danicei, Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea in vederea exercitarii 
controlului de legalitate, UAT Nicolae Bălcescu, UAT Milcoiu, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației si aducerea la cunostiinta publica prin afisare la sediul 
Consiliului Local si in Monitorul Oficial Local (www.primaria-danicei.ro); 

 
PRESEDINTE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                                  SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
CERNATESCU MIHAI          VOIMAN IONUT NARCIS 
  
 
 
 
 
 
            D;NICEI:ă15 APRILIE 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primaria-danicei.ro/


 
 

Anexaănr.ă1ălaăHot<râreaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăDaniceiănr.ă20/2022 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Art. 1. Părţile 

1. UAT Nicolae Bălcescu, cu sediul în comuna Nicolae Bălcescu nr. 37, sat Rotărăști, 

judeţul Vâlcea, cod poștal 247415, cod de identificare fiscală 2540627, având 

calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 

2. UAT Dănicei, cu sediul în comuna Dănicei nr. 34, sat Badeni, judeţul Vâlcea, cod 

de identificare fiscală 2574190, având calitatea de Partener 2 

3. UAT Milcoiu, cu sediul în comuna Milcoiu nr. 61, sat Milcoiu, judeţul Vâlcea, cod 

de identificare fiscală 2540660, având calitatea de Partener 3 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, precum 

şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: 

“Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comunele Milcoiu, 

Nicolae Bălcescu și Dănicei, județul Vâlcea", care urmează a fi depus spre finanțare 

în cadrul Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", categoria de investiții 

prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 

 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul 

lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de 

Parteneriat. 

(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 

aspectelor privind evoluţia proiectului. 

(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor 

profesionale şi de etică cele mai înalte. 

(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi 

regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună 

luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 



 

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

UAT Nicolae Bălcescu 

1. Coordonează implementarea tuturor activităților Proiectului, 

asigurând reprezentarea întregului parteneriat  

2. Asigură managementul financiar al Proiectului, în 

conformitate cu prevederile contractului de finanțare și ale 

legislației în vigoare; 

3. Asigură funcția de ordonator de credite în cadrul Proiectului; 

4. Asigură respectarea principiilor care stau la baza atribuirii 

contractelor de achiziţie publică în derularea procedurilor de 

achiziții din cadrul Proiectului; 

5. Asigură respectarea principiilor orizontale – egalitatea de 

șanse și dezvoltarea durabilă în derularea tuturor activităților 

proiectului;   

6. Furnizează orice informații de natură tehnică și/ sau 

financiară legate de Proiect, solicitate de către Autoritatea de 

Management/ Organismului Intermediar, Autoritatea de 

Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat 

să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de 

implementare a Proiectului; 

7. Împreună cu ceilalți parteneri asigură sustenabilitatea 

investiției, după implementarea Proiectului; 

8. Va pune la dispoziția Proiectului terenurile aflate în 

proprietatea sa, necesare realizării investiției. 

Partener 2 

UAT Dănicei 

1. Asigură, alături de ceilalți parteneri, implementarea tuturor 

activităților Proiectului;  

2. Efectuează plățile care cad în sarcina sa; 

3. Asigură respectarea principiilor care stau la baza atribuirii 

contractelor de achiziţie publică în derularea procedurilor de 

achiziții din cadrul Proiectului; 

4. Asigură respectarea principiilor orizontale – egalitatea de 

șanse și dezvoltarea durabilă în derularea tuturor activităților 



proiectului;   

5. Furnizează orice informații de natură tehnică și/ sau 

financiară legate de Proiect, solicitate de către Autoritatea de 

Management/ Organismului Intermediar, Autoritatea de 

Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat 

să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de 

implementare a Proiectului; 

6. Împreună cu ceilalți parteneri asigură sustenabilitatea 

investiției, după implementarea Proiectului; 

7. Va pune la dispoziția Proiectului terenurile aflate în 

proprietatea sa, necesare realizării investiției. 

Partener 3 

UAT Milcoiu 

1. Asigură, alături de ceilalți parteneri, implementarea tuturor 

activităților Proiectului;  

2. Efectuează plățile care cad în sarcina sa; 

3. Asigură respectarea principiilor care stau la baza atribuirii 

contractelor de achiziţie publică în derularea procedurilor de 

achiziții din cadrul Proiectului; 

4. Asigură respectarea principiilor orizontale – egalitatea de 

șanse și dezvoltarea durabilă în derularea tuturor activităților 

proiectului;   

5. Furnizează orice informații de natură tehnică și/ sau 

financiară legate de Proiect, solicitate de către Autoritatea de 

Management/ Organismului Intermediar, Autoritatea de 

Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat 

să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de 

implementare a Proiectului; 

6. Împreună cu ceilalți parteneri asigură sustenabilitatea 

investiției, după implementarea Proiectului; 

7. Va pune la dispoziția Proiectului terenurile aflate în 

proprietatea sa, necesare realizării investiției. 

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării sale și încetează la data 

înființării de către cei trei parteneri a asociației de dezvoltare intercomunitară, 



conform art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării tuturor documentelor 

necesare. 

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) își asumă obligația de a înființa, alături de 

ceilalți doi parteneri, o asociație de dezvoltare intercomunitară, în termen de 1 

an de la data semnării prezentului acord, în vederea realizării în comun a 

investiției “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele 

Milcoiu, Nicolae Bălcescu și Dănicei, județul Vâlcea”. 

(3) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform 

normelor în vigoare. 

(4) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de 

prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea de management, conform 

prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii. 

(5) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de 

rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost 

certificate ca eligibile. 

(6) 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. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3 

Drepturile Partenerilor 2, 3 



(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi 

cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în 

proiect. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile 

obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, 

care au fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, 

să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de 

către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 

etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management 

Obligaţiile Partenerilor 2, 3 

(1) Partenerul 2 și Partenerul 3 își asumă obligația de a înființa, alături de Liderul 

de parteneriat, o asociație de dezvoltare intercomunitară, în termen de 1 an de la 

data semnării prezentului acord, în vederea realizării în comun a investiției 

“Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Milcoiu, 

Nicolae Bălcescu și Dănicei, județul Vâlcea”. 

(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau 

financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, 

Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să 

verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor 

cofinanţate din instrumente structurale. 

(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau 

documente necesare în vederea implementării în bune condiții a Proiectului. 

(4) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 

aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe 

numele lor de către Autoritatea de management. 

 

Art. 8 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. 9 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 sa convină în scris asupra 

modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru 

sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-

a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

 

Art. 10 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 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un 

original pentru cererea de finanţare. 

 

Semnături 

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

UAT Nicolae 

Bălcescu 

Moșteanu Landor 

Primar al Comunei Nicolae Bălcescu 

 

 

Semnătura Data și locul 

Partener 2 

UAT Dănicei 

Pirneci Dumitru 

Primar al Comunei Dănicei 

 

Semnătura Data și locul 

Partener 3 

UAT Milcoiu 

Mușat Gheorghe Daniel 

Primar al Comunei Milcoiu 

Semnătura Data și locul 

 
 
PRESEDINTE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                                  SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
CERNATESCU MIHAI          VOIMAN IONUT NARCIS 
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