ROMANIA

JUDETULVALCEA
CONSILIUL LOCAL VAIDEENI
HOTARARE NR. 439
Privind: aprobarea proiectului „CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD
cheltuielilor legale de proiect si aprobarea acordului de parteneriat

-

VEST”, a

Consiliul local al Comunei Vaideeni, Judetul Vâlcea intrunit in sedinta extraordinara din data de
1408.2018. sedintă la care participă un numar de 10 consilieri din totalul de 13 cati sunt in functie,
Sedinta este condusă de dl. Anica Dumitru

Luând in dezbatere:

Proiectul de hotărâre nr. 52 prin care se propune aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de
proiect si de aprobarea acordului de parteneriat
Raportul de specialitate al Biroului Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vaidecni;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Vaideeni :
Raportul de avizare pentru legalitate al secretarului comunei Vaideeni;
In conformitate cu art.36. alin 2 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publică locală cu
modificările si completările ulterioare si potrivit prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;
de
Prevederile
POR/1000180 0/10] 1a,APC/7
si
Apelului
proiecte
regiuni
POR/10/2018/10/10.lb/APC/7
POR/IO/2018/10/10,la/APC/BI.
si
respectiv
regiuni
POR/10/2018/10/lt).lh/APC/BI, Programul Operational Regional. Axa prioritara lO - Imbunatatirea
infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1. Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in
formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educatie si formare;
In temeiul art.45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si
completarile ulterioare cu un număr de 10 voturi “pentru“ adoptă următoarea;

HOTARARE
Art.1. Se aprobă proiectul „CONSTRUCIII GRADINITE REGIUNEA SUD - VEST” în
vederea finanţării acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Axa prioritară 10
Îmbunătăţirea infrastructurii educationale, propritatea de investiţii 10.1 Investitiile în educaţie, şi
formare, inclusiv în formare profesionala, pentru dobândirea de competenţe si învăţare pe tot parcursul
vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare nr. apelului de proiecte nr
POR/10/2018/10/10.la/APC/7REGIUNI
Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat intre MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE U,M.P.M.R.S.U lider de proiect si Comuna Vaideeni,jud. Vâlcea * partener, în vederea implementării
în comun a proiectului„ conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Se aprobă valoarea totală a obiectivului ”Grădiniţa cu program nomtal Vaideeni,
Vaideeni, judeţ Vâlcea”, in cuantum de 2094316 lei (inclusiv TVA) * aferentă activităţilor derulate de
Comuna VaideenL jud. Vâlcea.
Art.—1. Se aprobă contributia propric în proiect a Comuna Vaideeni, jud. Vâlcea, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului, in cuantum de 4188.63 lci, reprezentând cofinantarea Obiectivului "Grădiniţa cu program
normal Vaideeni, Vaideeni, judeţ Vâlcea” cuprins în proiectul PROIECT „CONSTRUCTII
GRADINITE REGIUNEA SUD VEST” cod Mysmis 125156.
.
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"Grădiniţa cu program normal

PROIECT „CONSTRUCTII Vaideeni, Vaideeni, judeţ Vâlcea", pentru implementarea proiectului
GRADINITE REGIUNEA SUD

- VEST” cod Mysmis
condiţii optime, se vor asigura din
125156, în
bugetul local.
Art.6. Se vor asigura toate
resursele financiare necesare realizării
program normal Vaideeni, Vaideeni,
obiectivului ”Grădiniţa cu
judeţ Vâlcea" în vederea implementării
'
proiectului PROIECT
REGIUNEA SUD
VEST” cod Mysmis 125156 în
condiţiile
—
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Acord de parteneriat

/

vpentru realizarea proiectului

„CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD

-

VEST" cod Mysmis 125156

Art, 1. Părţile

Ministerul Educaţiei Naţionale , Unitatea de Management al Proiectelor pentru
Modernizarea, Reţelei Scolare şi Universitare, cu sediul în strada Spiru Haret, nr. 12,
sector 1, Bucureşti, codul fiscal 13729380, reprezentată prin Horia Palmer Hîrtopanu,
avand funcţia de Director, având calitatea de Lider de proiect, conturi de identificare
fiscală:
Contul de venituri (codul IBAN) in care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:
1.

ROQGTREZ7005005XXXOOO182

Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului

:

Municipiului Bucureşti

2. Comuna Vaideeni, jud. Vâlcea, cu sediul în Sat Vaideeni, corn Vaideeni, jud. Vâlcea,
codul fiscal 2541401, reprezentată de Băluţă Achim Daniel, Primar, având calitatea de
Partener, conturi de identificare fiscală:
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:
ROOZTREZZ4A5101D3710101X

Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Judet Vâlcea
au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contributia
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, aferent investitiei Grădiniţa cu
program normal Vaideeni, Vaideeni, judet Vâlcea, precum şi responsabilităţile ce le revin în
implementarea activitatilor aferente investitiei Grădiniţa cu program normal Vaideeni,
Vaideeni, judeţ Vâlcea, cuprinsă în cadrul proiectului: „CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD
-VEST" cod Mysmis 125156, care este depusin cadrul Programului Operational Regional 2014
2020, Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1
Investitiile in educatie, si formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de
competente şi învăţare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si
formare
Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi
(1)
Învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului, precum şi pe perioada de durabilitate si de valabilitate a contractului de
finanţare.
Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finantare,
(2)
(1)

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor
din Cererea de finantare:

Organizaţia

Roluri şi responsabilităţi
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FORZA—A

Lider de

parteneriat

'i: Amenajarea terenului, Asigurarea
utilităţilor necesare obiectivului, Studii de teren, Proiectare şi
ingineiie, Asrstenta tehnică din partea proiectantului, Dirigentie
de şantier, Constructii şi instalatii, Dotări cu includ utilaje,
echipamentetehnologice ei funcţionale cu si tara montaj, dotari,
Dotare cu mobilier, Organizare de şantier lucrari de constnictii şi
instalatii, Comisioane, cote si taxe , Diverse şi neprevăzute,
Amenajări pentru protectia mediului şi aducerea la starea initiala,
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor, Organizare de
şantier conexe, ActiVităti de achiziţii,
Activităţi de Management al proiectului,
i de informare sipublicitate
Activ
Activitati de Investiti Amena1area terenului Asigurarea
utilităţilornecesare obiectivului, Studii de teren, Proiectare şi
inginerie, Asistenta tehnică din partea proiectantului, Dirigentie
de şantier, Constructii Şi instalatii, Dotări cu includ utilaje,
echipamente tehnologice şi functionale cu si tara montaj, dotari,
Dotare cu mobilier, Organizare de şantier» lucrari de constructii şi
instalatii, Comisioane, cote Si taxe, Diverse şi neprevăzute,
Amenajări pentru protectia mediului şi aducerea la starea initiala,
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităţilor, Organizare de
şantier conexe, Activitati de acniZitii,
Activităţi de Management al proiectului,
Activităţi de informare şi publicitate
'

,

,

,

,

Partener

,

Contributia la co-Jinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contributia la ce finantarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Valoarea totală a investitiei Grădiniţa cu program normal Vaideeni, Vaideeni, Judeţ Vâlcea este
de 6895856?) lei
(Z)

Organizaţia

'
Contribuţia ('unÎiEVeste cazuli

Lider de

Valoarea

parteriat

Partener

,

,

totală a cheltuielilor eligibile pentru investiţia
Grădiniţa cu program normal Vaideeni, Vaideeni, judeţ
Vâlcea este de 327189.17lei
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile pentru
investiţia Grădiniţa cu program normal Vaideeni,
Vaideeni, judeţ Vâlcea este de 4253459 lei,
reprezentând 13%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
pentru investiţia Grădiniţa cu program normal Vaideeni,
Vaideeni, judeţ Vâlcea este de 15296488 lei
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a investiţiei
Grădiniţa cu program normal Vaideeni, Vaideeni, judeţ
Vâlcea este de 195499.” lei, reprezentând 28,35% din

„9195565

lei

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru inves i i
Grădiniţa cu program normal Vaideeni, Vaideeni judeţ
Vâlcea este de 209431. 6 lei
Valoarea contribuţiei la tata! cheltuieli eligibilefpentru
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investiţia Grădiniţa cu program normal Vaideeni,
Vaideeni, judeţ Vâlcea este de 418863 lei, reprezentând
2%

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
pentru investiţia Grădiniţa cu program normal Vaideeni,
Vaideeni, judeţ Vâlcea este de 0 lei
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a investitiei
Grădiniţa cu program normal Vaideeni, Vaideeni, Judeţ
Vâlcea este de 4188.63 lei, reprezentând 0.61 % din
,la—3975826215,
P'l'ăţile

(3)

Respon sabilităţile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fonduri lor europene pentru perioada de programare 201472020 şi 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. În acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum

următoarele:
a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de
parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform
acordului de parteriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor
publice derulate de aceştia;
… liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată
către DI/autoritatea de management“, iar autoritatea de management virează, după
efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile
liderului de parteneriat/partenerilor care leau efectuat, în concordanţă cu valoarea
corespunzătoare activitătii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform
prevederilor art. 3, alin. (1) şi (2) din acordul de parteneriat.
C) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu
sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare
finanţării valorii corespunzătoare activitătiilactivităţilor proprii din proiect, asumate
conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanţarelr

'

A

se vedea art. 35 alin … din Normele metodologice aprobate pnn HG nr. 93/1015;

lAsevedea art.

&

alin (1) din

oua nr 40/2015).

in:—:…“

in}

am“…

, (",o

a… specifice de accesare

a

ir » firul apelurile: de proiecte cu titlui
PO „_ wF/iO/io“10.1/a/APC/7REGIUNI

modurilor

valabilitate a acordului de parteneriat
Perioada de valabilitate a acordului incepe la data semnă i prezentului Acord si
încetează la data la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează
valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce
automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat

Art. 4. Perioada de

A.

Drepturile liderului de parteneriat
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, sau a verificării respectării normelor în vigoare
privind atribuirea contractelor de achiziţie,
Liderul de proiect

…

B.

Obligaţiile liderului de parteneriat
parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de
finanţare.
Liderul de parteneriat (Partener 1] va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa
despre progresul in implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de
progres şi financiare
Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.),
trebuie să fie convenite cu partenerii inaintea solicitării aprobării de către Autoritatea
de management / Organismul intermediar POR,
Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către ()|/autoritatea de
management a cererilor de rambursare/plată, impreună cu documentele justificative,
rapoartele de progres etc„ conform prevederilor contractuale şi procedurale.
Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor
proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerului, inclusiv
documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării
unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislatia comunitară şi naţională. Toate
documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la
expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare inten/ine ultima.
În cazul in care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată
neîndeplinirea sau îndeplinirea partială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor
proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de
gradul de realizare a indicatorilor de rezultat!realizare/obiectiveloraferenţi activităţilor
proprii, liderul de parteneriat şi partenerii răspund proportional sau în solidar pentru
reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
Liderul de

(3)

(4)

(7)

cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina
căruia a fost cauzat prejudiciul.
În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat şi
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă
emise pe numele său de către Autoritatea de management,

În

(9)

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile
A.
(1)

partenerului

Drepturile Partenerului
Cheltuielile angajate de Partener, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate
de către liderul de parteneriat corespunzător activităţii/activităţilor proprii din proiect.
Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de
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rambursare/plată pentru cheltuieliie angajate de către aceştia, care au fost certificate
ca eligibile.
Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat să
fie informaţi despre progresulin implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către
liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progressi financiare.
Partenerul are dreptul să fie consultat de către liderul de parteneriat, în privinţa
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului le. g. activităţi parteneri etc. ),
înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.
Obligaţiile Partenerului
Partenerul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei nationale si comunitare in
vigoare in domeniul achizitiilor publice, ajutorului de stat, egalitătii de şanse
dezvoltării durabile, informării şi publicitătii in implementarea activitatilor proprii.
Partenerul este obligat să pună la dispozitia liderului de parteneriat documentatiile de
atribuire elaborate… cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică,
spre verificare.
Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentatiile
complete de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de
achizitie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele
justificative în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.
Partenerul este obligat să pună la dispozitia AM/DI, sau oricărui alt organism national sau
european abilitat de lege, documentele şi/sau informatiile necesare pentru verificarea5
modului de utilizare a finantării nerambursabile, la cerere si in termen de maximum
(cinci) zile lucrătoare, şi să asigure conditiile pentru efectuarea verificărilor la fata
locului.

vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin anterior, Partenerul are obligatiă să
acorde dreptul de acces la locurile şi spatiile unde se implementează Proiectul, inclusiv
acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, si să pună la
dispozitie documentele solicitate privind gestiunea tehnică si financiară a Proiectului,
atât pe suport hârtie, cât si în format electronic Documentele trebuie sa fie uşor
accesibile şi arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.
(10) Partenerul este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informatii sau
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de

(9)

(11)

(12)
(13)
(14)
(15)

In

progres

care autorităţile cu competente in gestionarea fondurilor europene constată
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/realizare(obiectivelor
proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr 66/2011, în functie de
gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectiveloraferenti activitătilor
proprii, partenerul răspunde proportional sau în solidar pentru reducerile aplicate din
sumele solicitate la rambursare/plată.
sumă ce constituie plată
Partenerul este obligat de a restitui AM/Ol, orice
nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finantare, in
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
Partenerul este obligat să ţină o evidentă contabilă distinctă a Proiectului, utilizând
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
Partenerul este obligat să pună la dispoziţia auditorului financiar independent si
autorizat în conditiile legii toate documentele si/sau informatiile solicitate si să asigure
toate conditiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind
activitătile si cheltuielile eligibilein vederea asigurării unei piste de audit adecvate, in
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conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi
păstrate cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de Valabilitate a contractului de
finantare.
(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde
solidar cu liderul de proiect.
Pentru neregulile identificate În cadrul proiectului, notificările si titlurile de creanţă se
(17)
emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile
afectate de nereguli, conform legislaţiei în vigoare,
(18) Partenerul pe numele cărora a fost emis titlul de creanţă au obligaţia restituirii sumelor
cuprinse în acestea şi asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
(19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
Partenerul este tinut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de
(ZO)
restituire mentionat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM
Art. 8. Achiz' " publice
Achiz ţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu
(1)
respectarea legislaţiei în vigoare, a condiţiilor din contractul de finantare si a instrucţiunilor
emise de AM/Ol şi/sau alte organisme abilitate.
Art. 9. Proprietatea
au
(21) Părţile

imobilului
proprietatea
menţină
construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achizitionate/modernizate, inclusiv a
mijloacelor de transport in comun si natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare,
în exploatare
pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăt finale/de dare
in
această
perioadă.
si să asigure exploatarea şi întreţinerea
(22) Inainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport
in comun etc. ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi
atasate raportului finaL
&
(23) Părţile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor,
la
nerambursabile,
mijloacelor de transport în comun, ce au facut obiectul finanţărilor
locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate
(24) Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat si să nu vândă sau să
înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate
ani de la data efectuarea plătii finale. De
prin PCR 2014-2020, pe o perioadă de
prevederilor contractului de finanţare cu
asemenea, părţile au obligatia respect”
privire la ipotecarea bunurilor În scopul realizării proiectului.
Art. 10.

obligaţia

să

Confidentialitate

Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate
informatiile primite in cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informa, Părţile inţeleg să
utilizeze informaţiile confidentiale doar în scopul de aşi îndeplini obligaţiile din prezentul
Acord de Parteneriat.
(1)

Art. 11 Legea aplicabilă
(25) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(26) 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. 12 Dispoziţii finale
(27) 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 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original
pentru cererea de finanţare;
Semnături
Lider de

parteneriat
Partener

Ministerul Educaţiei Naţionale
U.M.P.M.R.S,U.

Director
Horia Palmer Hîrtopanu
Băluţă Achim Daniel , PRIMAR
Comuna Vuideeni, jud. Vâlcea

Semnătura

Data şi locul
semnării
Data şi locul
semnării
(4.041 la…”
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Declaraţie de angajament
Subsemnatul Băluţă Achim Daniel , CNP 1780428382742 ,posesor al CI seria VX nr, 717670 ,
eliberată de SPLCEP Horezu , în calitate de reprezentant legal al Comuna Vaideeni, jud.
Vâlcea,

Solicitant de finanţare- membru în cadrul parteneriatului! Solicitant de finanţare- Lider de
proiect in cadrul parteneriatului pentru proiectul „CONSTRUCTII GRKDINITE REGIUNEA SUDVEST” cod Mysmis 125156 pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare
Mă angajez ca Comuna Vaideeni, jud Vâlcea
Să asigure contribuţia proprie respectiv 4188. 63 Iei, reprezentând 2% din valoarea
eligibilă a cheltuielilor realizate de Comuna Vaideeni, jud. Vâlcea pentru investitia
Grădiniţa cu program normal yaideeni, Vaideeni, judeţ Vâlcea, cuprinsă în cadrul
proiectului „CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD - VEST" cad Mysmis 125156,
conform cererii de finanţare
Să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului,
Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,
' Să prezinte, la momentul contractării, hotărârea de aprobare a proiectului în
conformitate cu ultimul buget rezultat in urma evaluării tehnice si financiare in care să
se mentioneze sumele ce implică contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile şi
neeligibile aferente proiectului,
Să menţină proprietatea facilităţilor construite! modernizate/ reabilitate! amenajate/
extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a
acordat finanţare şi să nu ipotecheze, cu excepţia situaţiilor prevăzute în contractul de
finantare, pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea plăţii finale în
cadrul contractului de finanţare,
' în cazul în care va primi finanţare din POR 2014-2020 pentru proiecte de investiţii, pe
perioada de durabilitate a proiectului, trebuie:
. să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi
serviciile asociate necesare);
- să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar al
infrastructuriilbunurilor/mijloacelor de transport public, decât
în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare şi;
- să nu realizeze o modificare substanţială care afectează
natura, obiectivele sau conditiile de realizare şi care ar
determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.
Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei
comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi
nediscriminării şi egalităţii de gen.
' Să asigure accesibilizarea corespunzătoare a spaţiului/spaţiilor obiect al proiectului,
prin menţionarea in cerinţele documentaţiilor de achiziţie/de proiectare din caietul de
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sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, respectarea prevederilor naţionale şi
europene aplicabile în vigoare).
Să respecte, pe perioada de durabilitate a contractului, următoarele condiţii:
o să nu se afle în stare de faliment
o

-

să nu fie în dificultate,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.

651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de
ajutoare compatibile cu piata internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
să nu fi fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru
comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în
conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare.
o (Unde este cazul) să deţină dreptul legal de a desfăşura activităţile prevăzute
în cadrul proiectului.
Să notifice OI/AMPOR asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează
sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în
Ghidul solicitantului (general şi specific) in termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la
luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.

Semnătura:
Băluţă Achim Daniel
Semnătura
Data:

*

[403,598

Reglementările europene şi naţionale relevante incioente:

.
.

-

art. 7 al Regulamentului (uz) tic 1301/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 11 decemorie 101] de stabilire a
unor dispozitii contine pnvino Fondul european de dezvoltare regională, Fonoul Social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritima, precum şi de stabilire a
unor dispozitii generale prlvlnd Fondul european de dezvoltare regională. Fondul social european, Fondul oc coeziune şi
Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime şi de abrogare a Rea.!lamentului (cel nr. 1083/2006 al Consiliului,
capitolul IV Accesibilitateoin Legea 448 din zooo privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelorcu dizabilităţi,
Ordinul Nr. 189 din lui: pentru aprobarea reglementării termice “Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului
uroaii la nevoile individuale ale persoanelorcu handicap, indicativ NP 051-201) - Revizuire NP 051/2000“
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Declaraţia de eligibilitate
Subsemnatul Băluţă Achim Daniel , CNP 1780428382742 posesor al CI seria VX nr. 717670,
eliberată de SPLCEP Horezu, în calitate de reprezentant legal al Comuna Vaideeni, jud. Vâlcea
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere
ca:
A. Comuna Vaideeni, jud. Vâlcea depune Cererea de finantare cu titlul
„CONSTRUCTII GR/îDINITE REGIUNEA SUD - VEST" cod Mysmis 125156, din care
această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/invăţământ
preşcolar, în calitate de:
o Solicitant - membru în cadrul Parteneriatului format din:
Ministerul Educaţiei Naţionale * Unitatea de Management al Proiectelor pentru
Modernizarea, Reţelei Scolare şi Universitare
şu

B.

Comuna Vaideeni, jud. Vâlcea
Investitia Grădiniţa cu program normal Vaideeni, Vaideeni, judet Vâlcea,
cuprinsă în cadrul proiectului „CONSTRUCTII GRKDINITE REGIUNEA SUD - VEST”
cod Mysmis 125156, propusă prin prezenta cerere de finanţare, nu a mai
beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra
aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de
fonduri publice din alte surse de finanţare

Pentru proiectele fără lucrări începute
Proiectul nefinalizat propus prin prezenta cerere de finantare nu a mai
beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data semnării
declaraţiei de eligibilitate, pentru activităţile (construcţie! extindere!
modernizare, cu excepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii) realizate asupra
aceleiaşi infrastructuri! aceluiaşi segment de infrastructură ce fac obiectul
finanţării în cadrul prezentului apel şi nu beneficiază de fonduri publice din alte
surse de finanţare.
Pentru proiectele cu lucrări începute
această situaţie, în ultimii 5 ani de dinainte de data emiterii ordinului de
incepere a contractelor de lucrări aferente investiilor solicitate la finantare prin
proiect, acestea nu au mai beneficiat de finanţare publică (alta decât cea a
În

Cr

de
solicitantului),
activităţi
acelaşi
tip
pentru
realizate asupra aceleiaşi
(reabilitare/modernizare/construcţie/extindere)
infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu s-a aflat în perioada de
garanţie pentru activităţile enumerate anterior. După data emiterii ordinului de
începere a lucrărilor, proiectul nu a beneficiat de fonduri publice din alte surse
de finanţare, altele decât cele ale solicitantului.
Comuna Vaideeni, jud. Vâlcea nu se află în următoarele situaţii începând cu
data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi
contractare:
a) Să se afle în stare de faliment! insolvenţă sau obiectul unei proceduri
de lichidare sau de administrare judiciară, a incheiat acorduri cu
creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei
proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în
urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de
reglementările naţionale;
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b) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una
din situaţiile de la punctul a);
c) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în
aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
d) să fi fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă
pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal
aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările

ulterioare.

D.

E.

Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului
de evaluare, selecţie şi contractare trebuie să nu se afle într-una din situatiile
de mai jos:
a) Să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu
prevederile naţionale/comunitare in vigoare sau să se afle într-o
situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea
obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie,
contractare si implementare a proiectului.
b) Să se afle în situaţia de a induce grav în eroare Autoritatea de
Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare şi
selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul
prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte
derulate în cadrul POR
c) Să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină
informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi
selecţie sau Autoritatea de Management/Organismul Intermediar
pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte
sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR
d) Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora
Imobilul care face obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanţare,
începând cu data depunerii cererii de finanţare, îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează
implementarea operaţiunii, în condiţiile Ghidului specific.
să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat
de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs
de solutionare la instanţele judecătoreşti.
să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale in
materie sau dreptului comun.
Înţeleg că în cazul modificărilor condiţiilor de eligibilitate pe perioada
procesului de evaluare, selecţie şi contractare cererea de finanţare va fi

/
/

!

respinsă.

Înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea
afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul
solicitantului (general şi specific) vor fi aduse la cunoştinţa AMPOR/OI în termen
de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.

Ghidul Solxcltantului

H.

!.

K.

L.

Data:
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Înteleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea cond or de
eligibilitate este permisă numai în conditiile stricte ale prevederilor
contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Declar că proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu se află în
perioada de garantie a lucrărilor efectuate printr-un contract de lucrări
anterior.
Declar că activităţile propuse in cadrul proiectului nu reprezintă ajutor de stat
conform legislaţiei în vigoare.
Declar că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de
operare şi mentenanţă a obiectivului de investiţii din proiectul ce face obiectul
prezentei cereri de finanţare pe toată durata de durabilitate a contractului de

finanţare,
Declar că proiectul propus nu este considerat la momentul depunerii Cererii de
finanţare ca fiind un proiect generator de venituri nete, conform prevederilor
art. 61 din Regulamentul 1303/2013.
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2.

Semnătura:
Băluţă Ach'

