ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.31
din26.07.2018

privind aprobarea modificarii;i completarii acordului de parteneriat pentru
implementarea proiectului rrCentru multifunc(ional pentru servicii sociale" in Comuna
Albeqti, judetul Mures.

Consiliul local al comunei Albegti, judefulMureg,
Analizdnd:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Albesti inregistratd cu nr.5241 din
20.07.2018;
-Raportul de specialitate nr.5240 din 20.07.2018 al compartimentului Achizitii Publice
gi Urmariri Contracte din cadrul Primariei Albesti,
-Cererea de modificare/completare gi fisa de solicitare a informaliilor suplimentare a
GAL Dealurile Tarnavelor, inaintate de societatea de proiectare gi consultanta contractata S.C.
Tech IT Solutions S.R.L., inregistrate cu nr.5239 din 20.07.2018;
-Avdnd in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.22612015 privind
stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului nafional de dezvoltare
rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala gi de la bugetul de
stat, si in conformitate cu prevederile finantarii prin Programul Nafional de Dezvoltare RuralaP.N.D.R.,
-potrivit prevederilor art.20, alin.l, litj, ale art.44 alin.1 gi art.53 din Legea 27312006
privind finantele publice locale, cu modificarile qi completarile ulterioare,
-Hotararea Consiliului Local Albesti nr.21 din 21.05.2018;
-Avizele comisiilor de specialitate cu nr.5453, 5454 gi 5455 din 26.07.2018;
in temeiul prevederilor'art.36 alin.2lit.d, alin.6 lit.a, pct.19 gi alin.7 lit.a, coroborat cu
art.45 qi art.ll5 alin.l,lit.b din Legea nr.2l5l200l aadministratiei publice locale, republicata,
cu modificarile gi completarile ulterioare,

HOTAnA$rE
Art.1. -Se aproba modificarea gi completarea acordului de parteneriat pentru
implementarea proiectului ,,Centru multifunclional pentru servicii sociale" in Comuna Albe;ti,
judetul Mures, incheiat intre UAT comuna Albesti, judetul Mures lider de proiect gi Fundatia
Metro Ministries, cu sediul in localitatea Sighisoara, str.Zugravilor nr.l9, judetul Mures .
A.rt,2. - Avdnd ?n vedere prevederile art.l se imputemiceste primarul comunei Albesti,
domnul Sovrea Nicolae, sa semneze acordul de parteneriat in forma actualizata cu modificarile
qi completarile survenite, pentru implementarea proiectului ,,Centru multifunctional pentru
servicii sociale" in Comuna Albegti, judetul Mures, din Anexa laprezentahotarare.

-

Art.3. - Prin grija secretarului comunei Albesti prezentahot6rdre se aduce la cunogtinla
persoanelor fizice gi juridice interesate, va fi comunicata, in termenul prevazut de 'lege,
primarului comunei Albesti, Prefectului Judelului Mureg, gi se va aduce la iunogtinp public6
prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaalbesti.ro

PRE$EDrN,
PINTEA A

E $EDTNTA,

N IRONIM
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR PURCARIU DANUT

il/€y[b rW A/.Urtso#.W
Acord de parteneriat

Pentru realizarea proiectului: ,, Centru multifunctional pentu servicii
sociale" , in comuna Albesti, judetul Mures

Acordul de parteneriat este supus legislaliei din Romdnia ;i se
tncheie pdnd cel tdrziu la depunerea cererii de finantare Si este parte
integrantd din aceasta.

in

conformitate cu prevederile art, 33 din Normele metodologice
aprobate prin H.G. nr. 93/2016, liderul de parteneriat, beneficiar al unui
poiect, este responsabil cu osigurarea implementdrii proiectului Si a
respectdrii tuturor prevederilor contractului de finanlare, sens in care
acesta trebuie sd aibd tn vedere includerea tn acordul de parteneriat, dupd
cez, o oricdror prevederi pe care acesta le considerd necesare Si care nu
contravin, tn niciun fel, prevederilor contractului de finanlare, legislaliei
comunitare Si nalionale incidente.

Art.

l.

1.

Plrfile

UAT ALBESTI, comunaALBESTI , STR. LLINGA, NR.123, judetul
Mures, cod fiscal 5902730, cont RO36TRE224A510103580403X
deschis la Trezoreria Sighisoara avAnd calitatea de Lider de proiect
,rCentru multifunctional pentu servicii sociale" reprezenti de
Sovrea Nicolae , in calitate de reprezentant legal

2. FUNDATIA METRO MINISTRIES, cu sediul in Sighisoara, Str.
Zugravilor nr. 19,
codul fiscal 5093663 , cont

RO55BTRL02701205A50188XX, deschis la Banca Transilvania,
avdnd calitatea de Partener 2 , reprezenti de Dionis Bodiu, in
calitater de Presedint Fundatie

au convenit urmdtoarele:

Art.2. Obiectul

(1)

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile gi obligaliile
pirfilor, contributia financiari proprie a fiecdrei pdti la bugetul
proiectului, precum gi responsabilitilile ce le revin in implementarea
activitililor aferente proiectului :,,Centru multifunctional pentu servicii
sociale", care este depus in cadrul:

ilii

de Actiune Locala (GAL) Saschiz pentru MASURA 06168 in infrastructura sociald".
pe perioada de durabilitate Ei de valabilitate a contractului

S1

lare.

tul acord se constifuie anex6la cererea de finan{are.

Art.

(1)

Rol

Roluri gi responsabilitili in implementarea proiectului

ile qi responsabilitalile sunt descrise in tabelul de mai jos 9i
prevederilor din Cererea de finan{are:

P

UAT

niza[ia

Roluri gi responsabilitl(i

de parteneriat

1. Activitati privind

I

consultanta si

manage me nt ul proiect ul ui;

Va derula impreuna cu

partenerul

consultantul
activitati
managementului de proiect,

o

specifice

Intocmirea cererilor de

platalcererilor de rambursare si
rapoartelor solicitate de Contractul
finantare

si

si

transmiterea

a

de

la Organismul

Intermediar a documentelor justificative ce
insotesc cererile de plata/rambursare spre a
fi verificate de catre acesta in vederea
efectuarii platilor solicitate;

o

elaborarea

documentatiei de implementare a
proiectului si depunerea acesteia Ia
Organismul Intermediar si intocmirea
tuturor rapoartelor prevazute in Contractul
de finantare;

o

stabileste si urmareste
indeplinirea sarcinilor conform planului de
activitati necesar in vederea pregatirii si
depunerii proiectului spre finantare;

.

coordoneaza activitatile
din planul de activitati;
Valoarea alocata activitatii este de 1.023,76
euro.

Activitati de proiectare

2.

Activitati de elaborare a documentatiei faza
Studiu de Fezabilitate necesara depunerii
cererii de finantare precum si a documentatie
faza PT necesara executie lucarilor si a
studiilor de teren in suma de 14.870,19euro.
3. Achizitii;

Va

cu consultantul in
activitatea de elaborare a documentatiilor
derula impreuna

privind aplicarea procedurilor de achizitie

Valoarea alocata activitatii este de 639,85
euro.

4

Informare qi publicitate;

Va implementa activitatile de informare

si

promovare la nivel de proiect. De asemenea,
yapp_igglavipib_il_itatg3p{gl9_ct}L1_q1V{oarga

Zr

alocata: nu este alocare financiara

5 Executarea

lucrarilor

Va sigura impreuna cu partenerul si dirigintele
de santier - urmarirea derularii lucrarilor de
Executia lucrarilor implica totalitatea
actiuni lor s i cheltui eli lor nece s are r e alizarii
investitieie(executie lucrari, asistenta tehnica
din partea proiectantului, dirigentie de santier,
orgnizare de santier, cheltuieli diverse si
neprevazute)

Valoarea alocata activitatii 202.395,39 Euro,
din aceasta 50.000,00 euro reprezintata
valoarea cheltuielilor eligibile.

6 Dotarea

Va urmari impreuna cu partenerul dotarea
Centrului . Dotarea centrului va fi asigurata
de partener din sponsorizari
7.

Audit financiar

Activitate ce se va desfasura in conformitate
cu prevederile ghidului solicitantului si a
contractului de finantare
SAcreditareq Centrului nou creat
Sprijina partenerul in demersurile privind
acreditarea cafurnizor de servicii sociale a
Centrului creat in urma implementarii

proiectului
Valoarea alocata activitatii: nu este alocare
financiara

LC
j'

<

PARTENER 2

1. Activitsti privind

F'UNDATIA
METRO
MINISTRIES

proiectului;

managementul

Va derula impreuna cu liderul si consultantul
activitati specifice managementului de proiect,
o
Intocmirea cererilor de

plata/cererilor de rambursare si a
rapoartelor solicitate de Contractul de
finantare si transmiterea documentelor
justificative ce insotesc cererile de
plata/rambursare spre a fi verificate de catre
acesta in vederea efectuarii platilor
solicitate;

o

elaborarea

documentatiei

de

implementare

a

depunerea acesteia la si
intocmirea tuturor rapoartelor prevazute in
Contractul de finantare;
o
stabileste si urmareste
indeplinirea sarcinilor conform planului de
activitati necesar in vederea pregatirii si
depunerii proiectului spre finantare;

proiectului

si

.

coordoneaza activitatile
din planul de activitati;
Valoarea alocata activitatii: nu este cazul
2 Dotareu

Va asigura prin sponsorizari dotarea centrului
atat cu echipamente cat si cu mobilier.

Valoarea alocata activitatii este
aproximativ 24.473,1

1

de

Euro.

3. Selectia personalului
Intrucat este singurul specializat pentru
l unui astfel de

M,

-c-

coordona selectia si angajarea personalului ce
urmeaza sa asigure serviciile din Centrul
social nou infiintat. Se vor asigura timp de 5
ani, 5 locuri de munco, dintre care 4 platite

salariu brut de 1.900 lei/luna si unul
platit cu un salqriu brut de 3.800 lei/luna.
cut un

Valoarea alocata activitatii este de 684000 lei

(echivalentul

a

147112.6 euro)

si nu se

regaseste in bugetul proiectului.

4. Licen(ierea serviciilor sociale oferite

in

Centru

in baza certificatului

de

sociale pe care tl deline,

furnizor de servicii

fiind acreditat ca

furnizor de servicii sociale, va licenlia
serviciile sociale oferita tn incinta Centrului,
comform cu prevederile legislaliei tn vigoare.
Valoarea alocata activitatii

nu are

alocare

financiara

(2)

Contributia la co-finanfarea cheltuielilor totale ale proiectului

Liderul va asigura contribulia la co-finanlarea cheltuielilor totale

ale

proiectului aqa cum este precizatin Cererea de finanlare gi in prezentul
acord.

Valoarea cheltuielilor eligibile (in Eur qi %)

-

50.000,00

/

20.54212o/o

Valoarea totala (in Eur qi %) -243.402,3t I l00o/o

LC
---'-

Organiza(ia

Contribu{ia (unde este cazul)

Lider de parteneriat

Valoarea contribuliei la total cheltuieli
eligibile (tn Eur $i %") - 50.000,00 / 20.5421%

PARTENER

1

UAT ALBESTI

Valoarea contribuliei la
neeligibile (tn Eur ;i %")

total cheltuieli

-

168.929,20

/

69.40329%
Valoarea contribuliei la vqloarea totald a
proiectului (tn Eur Si %o) 218.929,20
89.94541%

-

PARTENER 2

FUNDATIA
METRO
MINISTRIES

Valoarea contribuliei
proiectului (tn Eur

/

la valoarea totald a
Si %o)- 24.473,1I

Euro/10.05459%

(3) Plrlile
Responsabilitilile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza in
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 4012015
privind gestionarea financiard a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020 qi ale Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgen!6 a Guvernului nr. 4012015 privind
gestionarea financiard a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020, aprobate prin HG nr. 9312016. in acest sens, se vor inlude in
acordul de parteneriat prevederi precum urmltoarele:

a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile Partenerul 2
FUNDATIA METRO MINISTRIES va depune la liderul de

o cerere de rambursare/plati pentru cheltuielile efectuate
conform acordului de parteriat gi toate documentele justificative,

parteneriat

inclusiv dosarul achiziliilor publice derulate de acegtia;

L{
/--\

b)

liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile

de

rambursarelplatd cdtre Ol/autoritatea de managementl, iar autoritatea
de management vireazd, dup6 efectuarea verificdrilor necesare,
valoarea cheltuielilor nerambursabile in conturile liderului de
parteneriaVpartenerilor care le-au efectuat, Ei in concordan![ cu
valoarea corespunzdtoare activitAtiilactivitdlilor proprii din proiect,
asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) qi (2) din acordul de
parteneriat.
c)

liderul de parteneriat qi Partenerul igi cuprind

in bugetul propriu

sumele pentru creditele de angajament gi creditele bugetare in limita
sumei necesare finanldrii valorii corespultzitoare activitdlii/activitililor

proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de
parteneriat, anexd la cererea de finanlare2.

Art. 4. Perioada de valabilitate

a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului incepe la data semndrii prezentului
Acord si inceteazd la data la care Contractul de Finanlare aferent
proiectului iqi inceteazd. valabilitatea. Prelungirea perioadei de
valabilitate a contractului de finanlare conduce automat la extinderea
P erioadei de valabi I itate a prezentului acord.

'Asevedea art. 35 atin (1)din Normete metodologice aprobate prin HG nr.9312016;
A se vedea art. 8 atin (1) din OUG nr. 4012015
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Art. 5. Drepturile
ALBESTI

gi obligafiile

liderului de parteneriat

- UAT

A. Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul sd solicite celorlalli parteneri
furnizarea oricdror informaJii gi documente legate de proiect, in scopul
elabordrii rapoartelor de progres, a cererilor de rambursarelplatd, sau a
verificirii respectirii normelor in vigoare privind atribuirea contractelor
de achizilie.

B. Obligaliile liderului de parteneriat

(1)

Liderul de parteneriat - UAT ALBESTI va semna Cererea de finanlare
gi Contractul de finanlare.

(2) Liderul de parteneriat UAT ALBESTI va consulta Partenerul cu
regularitate, ii va informa despre progresul in implementarea
proiectului gi le vafurniza copii ale rapoartelor de progres gi financiare.

(3)

Propunerile pentru modificdri importante ale proiectului (e.g. activitili,
parteneri etc.), trebuie si fie convenite cu Partenerul inaintea solicitdrii
aprobdrii de cdtre autoritatea finantatoare

(4)

Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cdtre autoritatea
finantatoare a cererilor de rambursarelplatd,, impreunl cu documentele
justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor
contractuale qi procedurale.

(5) Liderul de parteneriat

are obligalia indosarierii gi pdstrdrii tuturor
documentelor proiectului in original precum qi copii ale documentelor
partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activit5lile gi
cheltuielile eligibile in vederea asigurdrii unei piste de audit adecvate,
in conformitate cu legislalia comunitard gi nalional[. Toate
documentele vor fi pdstrate pdnd la inchiderea oficiald a Programului
sau pdnd la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare
intervine ultima.

t-g

(6) in cazul in care autoritdlile

cu competenle in gestionarea fondurilor
europene constatd neindeplinirea sau indeplinirea parliald a
indicatorilor de reztltatlobiectivelor proiectului, in conformitate cu
prevederile art. 6 din OUG nr.6612011, in funclie de gradul de realizare
a indicatorilor de reztltatlobiectivelor aferenli activitdlilor proprii,
liderul de parteneriat gi Partenerul r[spund proporlional sau in solidar
pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/platI.

(7) in cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat

rdspunde solidar cu

partenerul din vina cdruia a fost cauzat prejudiciul.

(8) in cazul rezilieriilrevocdrii

contractului/ordinului de finanlare, liderul
de parteneriat qi Partenerul rdspund in solidar pentru restituirea sumelor
acordate pentru proiect.

(9) Liderului

de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate
in cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notific6rilor
qi titlurilor de creanli emise pe numele s[u de cdtre Autoritatea
finantatoare

Art. 6. Drepturile

qi obliga{iile

partenerilor

A. Drepturile Partenerului 2 - FUNDATIA METRO MINISTRIES

(1) Partenerul are dreptul s6 fie consultat cu regularitate de cdtre liderul de
parteneriat, S[ fie informat despre progresul in implementarea
proiectului qi

si i

se furnizeze, de cdtre liderul departeneriat copii ale
rapoartelor de progres gi financiare.

(2)

Partenerul are dreptul sd fie consultat, de cdtre liderul de parteneriat, in
privinla propunerilor pentru modificlri importante ale proiectului (..g.

activitili, parteneri etc.), inaintea solicitArii aprobdrii de
autoritatea finantatoare.

cStre

B. Obligafiile Partenerului

- FUNDATIA

METRO I{INISTRIES

(3) Partenerul are obligatia de a respecta prevederile

legislaliei nalionale Ei
comunitare in vigoare in domeniul achiziliilor publice, ajutorului de
stat, egalit6lii de ganse, dezvoltdrii durabile, inform[rii gi publicitalii in
implementarea activitalilor proprii.

(4) Partenerul

este obligat sd pun[ la dispozilia liderului de parteneriat
documentaliile de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a
contractelor de achizilie public6, spre verificare.

(5) Partenerul este obligat sd transmitd copii conforme cu originalul

dupd

documentaliile complete de atribuire elaborate in cadrul procedurii de
atribuire a contractelor de achizilie public5, in scopul elabordrii
cererilor de rambursare.

(6) Partenerul este obligat sd transmitd copii conforme cu originalul
documentele justificative,

dupd

in scopul elabordrii cererilor

de

rambursarelplatd

(7)

Partenerul este obligat sd pund la dispozilia autoritatii finantatoare, sau

oricdrui

alt

organism nalional sau european, abilitat

de

lege,

documentele ;i/sau informaliile necesare pentru verificarea modului de
utilizare a finanlirii nerambursabile, la cerere qi in termen de maximum

5 (cinci) zile

lucr6toare, gi sd asigure condiliile pentru efectuarea
verificdrilor la fala locului.

(S) in vederea efectuirii verificirilor

prevdzute la alin. anterior, Partenerul
are obligalia sd acorde dreptul de acces la locurile gi spaliile unde se
implementeazd Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care
au leg[turd directd cu proiectul, qi si puni la dispozilie documentele
solicitate privind gestiunea tehnicd Ei financiard a Proiectului, atdt pe
suport hdrtie, cdt qi in format electronic. Documentele trebuie sa fie
u;or accesibile qi arhivate astfel incdt, sd permiti verificarea 1or.

(9) Partenerul este obligat si

furnizeze liderului de parteneriat orice
informalii sau documente privind implementarea proiectului, in scopul
elabor6rii rapoartelor de progres.

(10)

in

in care autoritilile cu competenle in gestionarea fondurilor
europene constati neindeplinirea sau indeplinirea pafiiald a
cazvl

indicatorilor de rena,ltatlobiectivelor proiectului, in conformitate cu
prevederile art. 6 din OUG rtr.6612011, in functie de gradul de realizare
a indicatorilor de rentltatlobiectivelor aferenli activitdlilor proprii,
Partenerul rdspunde proporfional sau in solidar pentru reducerile
aplicate din sumele solicitate la rambursare/platd.

(11) Partenerul are obligalia de a restitui autoritatii finantatoare, orice sumi
ce constituie platd nedatoratS/sume necuvenite pldtite in cadrul
prezentului contract de finanfare, in termen de 5 zile lucrdtoare de la
data primirii notificdrii.
(12) Partenerul este obligat sd

lini o

evidenld contabilS distinctd a
Proiectului, utilizdnd conturi analitice dedicate pentru reflectarea
tuturor operaliunilor referitoare la implementarea Proiectului, in
conformitate cu dispoziliile legale.

(13) Partenerul este obligat sd pun6 la dispozilia auditorului financiar
independent si autorizat in condiliile legii toate documentele si/sau
informaliile solicitate si sd asigure toate condiliile pentru verificarea
cheltuielilor de cdtre acesta.

(14) SA pdstreze toate documentele originale, inclusiv documentele
contabile, privind activitdlile qi cheltuielile eligibile in vederea
asigurdrii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu
regulamentele comunitare gi nafionale. Toate documentele vor fi
pdstrate cel pulin 5 (cinci) ani dupd expirarea perioadei de valabilitate a
contractului de finanlare.

(15)

in

cazul unui prejudiciu, partenerul din vina cdruia
prejudiciul rispunde solidar cu liderul de proiect.

(16) Pentru neregulile identificate

in

a fost catzat

cadrul proiectului, notificirile

titlurile de crean![ se emit pe numele liderului

qi

de

parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli,
conform legislaliei in vigoare.

MA
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(17) Partenerul pe numele clrora a fost emis titlul de crean!6 au obligalia
restituirii sumelor cuprinse in acestea qi asigurarea din resurse proprii a
contravalorii acestora.

(18) in carul rezilierii/revocdrii contractului/ordinului de finanlare, liderul
de parteneriat Ei Partenerul rdspund
acordate pentru proiect.

in solidar pentru restituirea sumelor

(19) Partenerul este linut de respectarea de cdtre liderul de parteneriat a
termenului de restituire menlionat in decizia de reziliere a sumelor
solicitate de autoritatea finantatoare

Art. 7. Achizi{ii publice

(1)

Achiziliile in cadrul proiectului vor fi fEcute membrii parteneriatului,
cu respectarea legislaliei in vigoare, a condiliilor din contractul de finan{are
gi a instrucliunilor emise de autoritatea finantatoare qi/sau alte organisme
abilitate.

Art.

8. Proprietatea

(1) Pirfile au obligalia si menlin[ proprietatea

imobilului reabilitat si

extins, a bunurilor achizigionate, inclusiv a mijloacelor de transport gi
natura activititii pentru care s-a acordat finanlare, pe o perioadi de cel
pulin 5 ani de la data efectuArii p16!ii finale/ de dare in exploatare qi s[
asigure exploatarea gi intretinerea in aceast[ perioadd.

(2)

inainte de sfhrgitul proiectului, pdrfile/Partenerii vor conveni asupra
modului de acordare a dreptului de utilizarc a echipamentelor,
bunurilor, a mijloacelor de transport etc. ce au facut obiectul
proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataqate raportului final

(3) PA(ile au obligatia de a

asigura funclionarea tuturor bunurilor,

echipamentelor, a mijloacelor de transport, acolo unde este cazul, ce au
facut obiectul finanlSrilor nerambursabile, la locul de desfdgurare a
proiectului gi exclusiv in scopul pentru care au fost achizilionate.

(4) Pd{ile au obligalia si foloseascd conform scopului destinat qi sd nu
vdndd sau s[ instriineze, sub orice formd obiectele / bunurile, fie ele
mobile sau imobile, din cadrul proiectului, pe o perioadd de minim 5
ani de la darea in folosinta.

Art.

9. Confiden(ialitate

(1)

P64ile semnatare ale prezentului acord convin sd pSstreze in strictd
confidenlialitate informaliile primite in cadrul gi pe parcursul implementdrii
proiectului gi sunt de acord s[ previni orice utilizare sau divulgare
neautorizatd a unor astfel de informalii. Pirlile inleleg sd utilizeze
informaliile confidenliale doar in scopul de a-qi indeplini obligaliile din
prezentul Acord de Parteneriat.

Art.

10 Legea aplicabilS

(1) Prezentului Acord i se va aplica gi va fi interpretat in conformitate cu
legea romdn6.

(2)

Pe durata prezentului Acord, p6(i1e vor avea dreptul sd convin[

in scris

asupra modificdrii anumitor clauze, prin act adilional. Orice modificare
't4

a prezentului acord va
toate p[(ile.

fi valabilS numai

atunci cdnd este convenitd de

Art.

11

(1)

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legdturi cu
el, pe care pdrfile nu le pot solu]iona pe cale amiabili, vor fi solutionate
de instanlele competente.

Dispozifii finale

intocmit in 2 (doua) exemplare, in limba romdnd, c6te unul pentru fiecare
parte qi un original pentru cererea de finanlare.
Semnituri

Lider de parteneriat SOVREA NICOLAE - Primar
UAT ALBESTI

FUNDATIA METR9 DIOI{IS BODIU - reprezentat
MINISTRIES
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