ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI
Nr.15 din 30.03.2022

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii UAT Comuna Dorna-Arini, cu UAT Comuna Cosna, UAT
Comuna Dorna Candrenilor, UAT Comuna Poiana Stampei si UAT Comuna Şaru
Dornei, Judeţul Suceava, în vederea realizării în comun a proiectului „DEZVOLTARE
REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE PE TERITORIUL
COMUNELOR COSNA, DORNA-ARINI, DORNA CANDRENILOR, POIANA STAMPEI
SI SARU DORNEI, JUDEŢUL SUCEA VA ”

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 05.04.2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat
sub nr.67 din 30.03.2022;
- Raportul Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din
cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr.68 din 30.03.2022;
- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului şi turism, înregistrat sub nr._______din_______________ ;
- art.2, art.4 alin.(1), lit. e), art.6 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.95/2021, pentru
aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny";
- prevederile din Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei, nr. 278/2022, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit.
e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;
În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt
ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi lit. e), alin.(7) lit. s) şi alin.(9) lit.a), art. 136,
art.196, alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57 din 3 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare.
H O T Ă R Ă S T E:
Art. 1. Se aprobă asocierea UAT Comuna Dorna-Arini, cu UAT Comuna Coşna, UAT
Comuna Dorna Candrenilor, UAT Comuna Poiana Stampei şi UAT Comuna Şaru Dornei,
Judeţul Suceava, conform Acordului de parteneriat prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, care
face parte integrantă din aceasta.

Art.2. Asocierea se constituie în scopul realizării în comun a obiectivului de investiţii
„DEZVOLTARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE PE
TERITORIUL COMUNELOR COSNA, DORNA-ARINI, DORNA CANDRENILOR,
POIANA STAMPEI SI SARU DORNEI, JUDEŢUL SUCEAVA” şi depunerea proiectului pe
platforma MDLPA- Programul Naţional de Investiţii „ANGHEL SALIGNY”.
Art.3. Se mandatează domnul Andrei Ştefăniţă MAZARE, în calitate de Primar al
Comunei Dorna-Arini să reprezinte şi sa semneze în numele şi pentru Comuna Dorna-Arini,
Acordul de parteneriat precum şi toate documentele necesare în legătură cu obiectivul de
investiţii „DEZVOLTARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE
PE TERITORIUL COMUn El OR COSNA, DORNA-ARINI, DORNA CANDRENILOR,
POIANA STAMPEI SI SARU DORNEI, JUDEŢUL SUCEA VA ”.
Art.4. Se aprobă desemnarea U.A.T Comuna Dorna-Arini ca lider al parteneriatului şi
semnarea/transmiterea tuturor documentelor emise şi solicitate în numele şi pentru parteneriat
de către reprezentantul legal al U.A.T Comuna Dorna-Arini.
Art.5. Partenerii acordului de parteneriat se obligă ca în termen de 1 an de la data
semnării acordului de parteneriat să înfiinţeze Asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în
vederea solicitării includerii în Programul Naţional Anghel Saligny a obiectivelor de investiţii.
Art.6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate şi de ordonator principal de credite.
Art.7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Dorna-Arini.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă
publică prin afişarea la sediul primăriei.

INIŢIATOR,
Primarul comunei,
Andrei-Stefăniţă MAZĂRE
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&
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AVIZAT,
Secretarul general al comunei,
Gabriel BÎRGĂOANU
&

Anexă la Proiect de Hotărâre
COMUNA COŞNA, JUDEŢUL SUCEAVA
Nr.___ din...................

COMUNA DORNA-ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA
Nr.___ din.........................

COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEŢUL SUCEAVA
Nr.___ din...................

COMUNA POIANA ŞTAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA
Nr.
din..................

COMUNA ŞARU DORNEI, JUDEŢUL SUCEAVA
Nr.
din..................

A CORD DE PARTENERIA T
Art. 1. Părţile
1. COMUNA DORNA-ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA cu sediul în Comuna DORNA-ARINI, Sat
Cozăneşti, str. Principală, având cod de identificare fiscală 6576100, tel/fax 02305760182 e-mail:
primariadornarini@yahoo.com, Cod poştal 727201, reprezentată de către primar, în persoana dlui Andrei
Ştefăniţă Mazăre, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1;
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2. COMUNA COŞNA, JUDEŢUL SUCEAVA cu sediul în Comuna Coşna, str. Principală, nr.1, având
cod de identificare fiscală 15971184, tel/fax 0230575142 e-mail: primariacosna@yahoo.com, Cod poştal
727191, reprezentată de către primar, în persoana dlui Gavril Pardău,
având calitatea de
M em bru2/Partener 2;
3. COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEŢUL SUCEAVA cu sediul în Comuna Dorna
Candrenilor, str. Principală, nr.85, avand cod de identificare fiscală 4326914, tel/fax ..... e-mail:
primariadc@yahoo.com, Cod poştal 727190, reprezentată de către primar, în persoana dlui Dl Candrea
Dănuţ având calitatea de M em bru3/Partener 3;
4. COMUNA POIANA ŞTAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA cu sediul în Comuna POIANA ŞTAMPEI,
str.Principala, nr.231, judeţul SUCEAVA , având cod de identificare fiscală : 5021250, tel/fax....., e-mail :
poiana stampei@yahoo.com, cod poştal 727430, reprezentată de către primar, în persoana dlui Ing.Viluţ
Mezdrea, având calitatea de M em bru4/Partener 4,
5. COMUNA ŞARU DORNEI, JUDEŢUL SUCEAVA cu sediul în Localitatea Neagra Şarului, comuna
Şaru Dornei, str.Principala, nr.138A, judeţul SUCEAVA , având cod de identificare fiscală : 4326884,
tel/fax....., e-mail : primaria@saru-dornei.ro, cod poştal 727517, reprezentată de către primar, în persoana
dlui Ioan-Cătălin Iordache, având calitatea de M em bru5/Partener 5,
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: „DEZVOLTARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE GAZE
NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR COŞNA, DORNA-ARINI, DORNA CANDRENILOR,
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POIANA STAMPEI SI SARU DORNEI, JUDEŢUL SUCEAVA”, care va fi depus spre finanţare în
cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.
(2) Lider de asociere este Comuna DORNA-ARINI, Judeţul Suceava.
(3) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.
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
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.95/2021, a normelor de aplicare ale acesteia precum şi conform prevederilor din
cererea de finanţare care sunt documentele principale în stabilirea activităţilor asumate de fiecare partener:
Partener

Lider de proiect
Partener 1
COMUNA DORNA-ARINI

Partener 2
COMUNA COSNA
5

Partener 3
COMUNA DORNA
CANDRENILOR
Partener 4
COMUNA POIANA STAMPEI
5

Partener 5
COMUNA SARU DORNEI
5

Descrierea activitatilor cu caracter general prin care partenerul
contribuie la pregatirea si implementarea proiectului
• Coordonarea proiectului în concordanţă cu prevederile ghidului
solicitantului/normele metodologice pentru acordarea de finanţare
nerambursabilă în vederea dezvoltării reţelelor inteligente de
distribuţie a gazelor natural în cadrul Programului Naţional de
Investiţii „Anghel Saligny”;
• Monitorizarea implementării activităţilor specifice din
comuna DORNA-ARINI
• Monitorizarea implementării activităţilor specifice din
Comuna Coşna, conform ghidului solicitantului/normele
metodologice aferente Programului Naţional de Investiţii
„Anghel Saligny”;
• Monitorizarea implementării activităţilor specifice din
Comuna
Dorna
Candrenilor,
conform
ghidului
solicitantului/normele metodologice aferente Programului
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”;
• Monitorizarea implementării activităţilor specifice din
Comuna
POIANA
STAMPEI,
conform
ghidului
solicitantului/normele metodologice aferente Programului
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”;
• Monitorizarea implementării activităţilor specifice din
Comuna Saru Dornei, conform ghidului solicitantului/normele
metodologice aferente Programului Naţional de Investiţii
„Anghel Saligny”;

(2) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2021, a normelor de aplicare ale acesteia precum şi
conform prevederilor din cererea de finanţare care sunt documentele principale în stabilirea
activităţilor asumate de fiecare partener
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Organizaţia

Contribuţia

Lider de proiect/ Partener 1
COMUNA DORNA-ARINI

T O T A L G E N E R A L (cu TVA) din care:
b u g et de sta t
2 4 ,2 7 6 ,9 9 0 .1 6 lei
b u g et lo ca l
707,161.19 lei
T O T A L G E N E R A L (cu TVA) din care:
b u g et de sta t
8 ,8 1 4 ,3 7 3 .6 3 lei
b u g et lo ca l
557,516.61 lei
T O T A L G E N E R A L (cu TVA) din care:
b u g et de sta t
2 2 ,3 4 8 ,1 4 9 .3 3 lei
b u g et lo ca l
765,471.19 lei
T O T A L G E N E R A L (cu TVA) din care:
b u g et de sta t
14 ,5 2 6 ,1 8 1 .0 3 lei
b u g et lo ca l
622 ,9 6 7 .2 5 lei
T O T A L G E N E R A L (cu TVA) din care:
b u g et de sta t
3 1 ,9 5 0 ,7 2 7 .0 2 lei
b u g et lo ca l
880,009.81 lei

Partener 2
COMUNA COSNA
9

Partener 3
COMUNA DORNA CANDRENILOR
Partener 4
COMUNA POIANA STAMPEI
9

Partener 5
COMUNA SARU DORNEI
9

2 4 ,9 8 4 ,1 5 1 .3 5 lei

9 ,3 7 1 ,8 9 0 .2 4 lei

2 3 ,1 1 3 ,6 2 0 .5 2 lei

1 5 ,1 4 9 ,1 4 8 .2 7 lei

3 2 ,8 3 0 ,7 3 6 .8 4 lei

(3) Conform devizului totalizator aferent investiţiei „DEZVOLTARE REŢEA INTELIGENTĂ DE
DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR ’COSNA, DORNA-ARINI,
DORNA cA n DRENILOR, POIANA STAMPEI SI SARU DORNEI, JUDEŢUL SUCEAVA" valoarea
totală a investiţiei se prezintă astfel :
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:

105,449,547.20

buget de stat

101,916,421.16

buget local

3,533,126.04

Responsabilităţile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice în
vigoare.
Art.5. Perioada de valabilitatea acordului
Partenerii din prezentul acord de parteneriat se obligă ca în termen de 1 an de la data semnării prezentului acord să
înfiinţeze asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în vederea solicitării includerii în Programul Naţional Anghel
Saligny a obiectivelor de investiţii.
Art.6. Achiziţii publice
Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membri parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de
finanţare şi a instrucţiunilor emise de MDLPA.
Art.7. Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o
perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/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 etc. achiziţionate prin proiect, precum şi a titlurilor şi drepturilor de proprietate intelectuală
şi industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea
nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
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(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin
Programului National de Investiţii „Anghel Saligny”, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.
Art.8. Confidenţialitate
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. Părţile înţeleg 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
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 6 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, si un original pentru
Cererea de finanţare.
Lider de parteneriat
Partener 1

Numele, prenumele şi funcţia
reprezentantului legal al organizaţiei

COMUNA DORNAARINI, JUDEŢUL
SUCEAVA

Reprezentant legal,
Primar, Andrei Ştefăniţă Mazăre,

Partener 2

Numele, prenumele şi funcţia
reprezentantului legal al organizaţiei

COMUNA COŞNA,
JUDEŢUL SUCEAVA

Reprezentant legal,
Primar, Gavril Pardău

Partener 3

Numele, prenumele şi funcţia
reprezentantului legal al organizaţiei

COMUNA DORNA
CANDRENILOR,
JUDEŢUL SUCEAVA

Reprezentant legal,
Primar, Dănuţ Candrea

Partener 4

Numele, prenumele şi funcţia
reprezentantului legal al organizaţiei

COMUNA POIANA
ŞTAMPEI, JUDEŢUL
SUCEAVA

Reprezentant legal,
Primar, Viluţ Mezdrea

Partener 5

Numele, prenumele şi funcţia
reprezentantului legal al organizaţiei

Semnătura

Semnătura

Data şi locul
semnării
9

..............2022
Sediul primăriei
comunei
DORNA-ARINI
Data şi locul
semnării
..............2022
Sediul primăriei
comunei Coşna
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Semnătura

Semnătura

Semnătura

Data şi locul
semnării
..............2022
Sediul primăriei
comunei Dorna
Candrenilor
Data şi locul
semnării
..............2022
Sediul primăriei
comunei
POIANA
ŞTAMPEI
Data şi locul
semnării

COMUNA ŞARU
DORNEI, JUDEŢUL
SUCEAVA

Reprezentant legal,
Primar, Ioan-Cătălin Iordache

5

..............2022
Sediul primăriei
comunei Şaru
Dornei

