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H O T Ă R Â R E A  Nr. 37/14.07.2022 

privind aprobarea participării  COMUNEI  TIREAM în calitate de Partener 4,  

în proiectul  Înființarea serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”, care va fi 

depus de către Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU 

MARE, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu Comuna Petrești, Comuna 

Pișcolt, Comuna Tiream, Comuna Căuaș, în cadrul programelor de interes național 

pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 435 din 30 martie 2022 privind aprobarea unor programe 

de interes național pentru dezvoltarea seviciilor sociale  

pentru persoane vârstnice 

 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

14.07.2022. 

Analizând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 37/07.07.2022 prin care se 

propune aprobarea participării COMUNEI TIREAM  în calitate de Partener 4  în 

proiectul  Înființarea serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”, care va fi 

depus în cadrul  programelor de interes național pentru dezvoltarea serviciilor 

sociale pentru persoane vârstnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și 

solidarității sociale nr.799 din 13 mai 2022, selecție publică de proiecte pentru 

atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă în cadul programelor de interes 

național ,, Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente”  

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 435 din 30 martie 2022 privind aprobarea 

unor programe de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru 

persoaane vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.337 din 

6 aprilie 2022, 

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 37/04.07.2022, însoțit 

de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 37/07.07.2022 și de 

avizul de aprobare al comisiei de specialitate nr.1, din cardrul Consiliului local al 

comunei Tiream; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
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         În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d) şi al. 7 lit. b) precum şi ale art. 

139, alin. (3), lit f), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a). din Ordonanţa de urgenţă 

nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art. 1. Se aprobă participarea COMUNEI TIREAM  în calitate de Partener 

4 în cadrul proiectul  Înființarea serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”, 

care va fi depus pentru finanțare de către Asociația GRUP DE ACȚIUNE 

LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE în calitate de Solicitant, în parteneriat cu 

Comuna Petrești, Comuna Pișcolt, Comuna Tiream, Comuna Căuaș, în cadrul 

programului de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru 

persoane vârstnice ,,Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice 

dependente” cod 8810ID-I, cu o valoare totală de 1.930.000 lei din care 1.734.800 

lei finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității 

Sociale și 195.200 lei contribuția solicitantului. Perioada de derulare a proiectului 

este de 2 ani de la data încheierii contractului de finanțare și nu poate depăși data de 

30 noiembrie 2024.  

Art. 2. Se aprobă aderarea COMUNEI TIREAM  la parteneriatul format din 

Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE, în 

calitate de Solicitant, Partener 1 și COMUNA PETREȘTI în calitate de Partener 

2, COMUNA PIȘCOLT în calitate de Partener 3, COMUNA TIREAM  în calitate 

de Partener 4, COMUNA CĂUAȘ  în calitate de Partener 5, prin încheierea unui 

Acord de parteneriat pentru implementarea proiectului cu titlul Înființarea 

serviciului social ,,Centrul social TEREZIA”. Acordul de parteneriat este 

prezentat în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. COMUNA TIREAM acordă un sprijin financiar Asociației GRUP 

DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE ( asociație de utilitate 

publică conform HG 762/2022) pentru buna implementare a proiectului în valoare 

de 48.800 lei, reprezentând 25% din valoarea contribuției solicitantului în cadrul 

proiectului social. 

  Art. 4. COMUNA TIREAM  va susține sustenabilitatea proiectului prin 

menținerea rolurilor și responsabilitățiilor asumate în Acordul de parteneriat, pe o 

perioadă de 3 ani după finalizarea proiectului. 

mailto:primaria@tiream.ro


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM 

Loc. Tiream, str. Principală nr.25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro 
 

 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul COMUNEI TIREAM.  

 Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, se publică pe  site-ul www.tiream.ro şi  

prin afişare la avizierul Primăriei. 

   Tiream, la 14.07.2022 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               Contrasemnează, 

      Consilier local: Man Niculae                            Secretar general UAT Tiream 

              cj. Candid Humă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. f), din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Total consilieri în funcţie : 11;  Nr. total consilierilor prezenţi: 10; Nr. total al consilierilor 

absenţi: 1;  Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă: 0;  Abţineri: 0; Nr. total al consilierilor locali care 

au participat la dezbateri 10 şi la vot:  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.Tehn. C.H. 

Nr. exemplare: 4/3 pag. 
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Anexă la HCL nr. 37/14.07.2022 

ACORD DE PARTENERIAT 

încheiat între Solicitant şi Parteneri 

 

Art. 1. Părţile 

1. ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE reprezentat 

de d-ul TOGA Gergö în calitate de Reprezentant legal/Manager GAL, cu sediul în Loc. 

Petrești, Str. Principală Nr.1 cod poștal 447240, Jud. Satu Mare, codul fiscal 29002425, 

având calitatea de Solicitant/Partener 1  

2. COMUNA PETREȘTI, reprezentat de d-ul MARCHIȘ Gheorghe Otto în calitate de 

Primar, cu sediul în Loc. Petrești, Str. Principală Nr.1 cod poștal 447240, Jud. Satu Mare, 

codul fiscal 3963650, având calitatea de Partener 2 

3. COMUNA PIȘCOLT, reprezentat de d-ul VARGA Cosmin Vasile în calitate de Primar, 

cu sediul în Loc. Pișcolt, Str. Libertății Nr.62 cod poștal 447250, Jud. Satu Mare , codul 

fiscal 3896704, având calitatea de Partener 3 

4. COMUNA TIREAM, reprezentat de d-ul TAR Nicolae în calitate de Primar, cu sediul în 

Loc. Tiream, Str. Principală Nr.25 cod poștal 447325, Jud. Satu Mare , codul fiscal 

3963641, având calitatea de Partener 4 

5. COMUNA CĂUAȘ, reprezentat de d-ul ROKA Marius Andrei în calitate de Primar, cu 

sediul în Loc. Căuaș, Str. Principală Nr.20 cod poștal 447085, Jud. Satu Mare , codul fiscal 

3896836, având calitatea de Partener 5 

au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul 

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

le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului Înfințarea serviciului social ,,Centrul 

social TEREZIA" în cadrul Programului de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

pentru persoanele vârstnice  "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice 

dependente"  Cod 8810ID-I.  

 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la implementarea 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. 

 

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
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(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

 

Solicitant 

(Partener 1) 

Asociația GRUP DE 

ACȚIUNE LOCALĂ 

SUD – VEST SATU 

MARE 

Va solicita licența de funcționare a serviciului social nou 

înființat prin proiect cu cod 8810ID-I. 

Va fi responsabil pentru organizarea și derularea tuturor 

activităților propuse prin proiect; 

Va angaja personal propriu al serviciului (coordonator 

serviciu social/asistent social, funcționar administrativ, 

funcționar economic, director serviciu pe baza de contract de 

voluntariat – total 4 posturi); 

Răspunde de mediatizarea activităților proiectului, și a 

serviciilor oferite de către serviciul nou înființat prin 

prezentul proiect; 

Va organiza selectarea beneficiarilor din raza celor 4 UAT-

uri partenere: Petrești, Pișcolt, Tiream, Căuaș, conform Grilei 

Naționale de evaluare a vârstnicilor;  

Va angaja personal de specialitate al serviciului(15 îngrijitori 

persoane vârstnice); 

Va întocmi contracte de prestări servicii cu titlu gratuit cu 

cele 40 de beneficiari de servicii sociale (dosare complete); 

Va efectua achizițiile publice cu respectarea condiţiilor din 

contractul de finanţare și a legislației aplicabile în domeniul 

achizițiilor publice(achiziționarea dotărilor și materialelor 

igienico-sanitare); 

Va asigura acordarea serviciilor de către îngrijitori și 

distribuirea materialelor igienico-sanitare  

Va asigura coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor 

desfăşurate de personalul serviciului şi se preocupă 

permanent de îmbunătățirea serviciilor sociale acordate 

vârstnicilor cu respectarea prevederilor legale din domeniul 

furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

Va elabora rapoartele periodice/generale privind activitatea 

serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi 

întocmeşte informări pe care le prezintă autorității 

contractante/agenției teritoriale; 
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Va asigura îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă 

atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din 

regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

Va respecta standarde de cost aferent prestării serviciilor 

sociale conform HG Nr.426/2020 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale;  

Va asigura efectuarea tuturor plăților eligibile din cadrul 

proiectului; 

Va depune lunar solicitarea de plată aferent cheltuielilor 

efectuate la agenția teritorială. 

Va organiza ședințe lunare cu angajații serviciului. 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect și va organiza întâlniri trimestriale cu acest scop. 

Va organiza întâlniri anuale cu angajații serviciului și a 

partenerilor. 

Va asigura menținerea obiectului de activitate al serviciului 

și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 3 ani după 

încheierea perioadei de finanțare. 

 

Partener 2 

COMUNA PETREȘTI 

Va participa la organizarea și derularea următoarelor 

activităților propuse prin proiect: 

Va participa la selectarea beneficiarilor din raza UAT-ului 

conform Grilei Naționale de evaluare a vârstnicilor prin 

asistent social din cadrul Compartimentului de asistență 

socială); 

Va participa la mediatizarea activităților proiectului, și a 

serviciilor oferite de către serviciul nou înființat prin 

prezentul proiect (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri și întocmește lista cu potențialii beneficiari 

ai serviciului de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor 

dependenți de pe raza UAT-ului partener (prin asistent social 

din cadrul Compartimentului de asistență socială); 
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Va supraveghea/îndruma/verifica activitatea îngrijitorilor de 

persoane vârstnice (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri în privința îmbunătățirii serviciilor sociale 

acordate vârstnicilor  în scopul implementării cu succes a 

prezentului proiect; 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect. 

Va asigura menținerea obiectului de activitate al serviciului 

și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 3 ani după 

încheierea perioadei de finanțare. 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect și va participa la întâlnirile trimestriale cu acest scop. 

Va participa la întâlnirile anuale cu angajații serviciului și a 

partenerilor. 

Va acorda un sprijin financiar Solicitantului(Asociația Grup 

de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare – asociație de utilitate 

publică conform HG 762/2022) pentru buna implementare a 

proiectului în valoare de 48.800 lei, reprezentând 25% din 

valoarea contribuției solicitantului în cadrul proiectului 

social. 

 

 

Partener  3 

COMUNA PIȘCOLT 

Va participa la organizarea și derularea următoarelor 

activităților propuse prin proiect: 

Va participa la selectarea beneficiarilor din raza UAT-ului 

conform Grilei Naționale de evaluare a vârstnicilor prin 

asistent social din cadrul Compartimentului de asistență 

socială); 

Va participa la mediatizarea activităților proiectului, și a 

serviciilor oferite de către serviciul nou înființat prin 

prezentul proiect (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 
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Va face propuneri și întocmește lista cu potențialii beneficiari 

ai serviciului de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor 

dependenți de pe raza UAT-ului partener (prin asistent social 

din cadrul Compartimentului de asistență socială); 

Va supraveghea/îndruma/verifica activitatea îngrijitorilor de 

persoane vârstnice (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri în privința îmbunătățirii serviciilor sociale 

acordate vârstnicilor  în scopul implementării cu succes a 

prezentului proiect; 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect. 

Va asigura menținerea obiectului de activitate al serviciului 

și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 3 ani după 

încheierea perioadei de finanțare. 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect și va participa la întâlnirile trimestriale cu acest scop. 

Va participa la întâlnirile anuale cu angajații serviciului și a 

partenerilor. 

Va acorda un sprijin financiar Solicitantului(Asociația Grup 

de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare – asociație de utilitate 

publică conform HG 762/2022) pentru buna implementare a 

proiectului în valoare de 48.800 lei, reprezentând 25% din 

valoarea contribuției solicitantului în cadrul proiectului 

social. 

 

 

Partener  4 

COMUNA TIREAM 

Va participa la organizarea și derularea următoarelor 

activităților propuse prin proiect: 

Va participa la selectarea beneficiarilor din raza UAT-ului 

conform Grilei Naționale de evaluare a vârstnicilor prin 

asistent social din cadrul Compartimentului de asistență 

socială); 
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Va participa la mediatizarea activităților proiectului, și a 

serviciilor oferite de către serviciul nou înființat prin 

prezentul proiect (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri și întocmește lista cu potențialii beneficiari 

ai serviciului de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor 

dependenți de pe raza UAT-ului partener (prin asistent social 

din cadrul Compartimentului de asistență socială); 

Va supraveghea/îndruma/verifica activitatea îngrijitorilor de 

persoane vârstnice (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri în privința îmbunătățirii serviciilor sociale 

acordate vârstnicilor  în scopul implementării cu succes a 

prezentului proiect; 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect. 

Va asigura menținerea obiectului de activitate al serviciului 

și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 3 ani după 

încheierea perioadei de finanțare. 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect și va participa la întâlnirile trimestriale cu acest scop. 

Va participa la întâlnirile anuale cu angajații serviciului și a 

partenerilor. 

Va acorda un sprijin financiar Solicitantului(Asociația Grup 

de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare – asociație de utilitate 

publică conform HG 762/2022) pentru buna implementare a 

proiectului în valoare de 48.800 lei, reprezentând 25% din 

valoarea contribuției solicitantului în cadrul proiectului 

social. 

 

 

Partener  5 

Va participa la organizarea și derularea următoarelor 

activităților propuse prin proiect: 
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COMUNA CĂUAȘ Va participa la selectarea beneficiarilor din raza UAT-ului 

conform Grilei Naționale de evaluare a vârstnicilor prin 

asistent social din cadrul Compartimentului de asistență 

socială); 

Va participa la mediatizarea activităților proiectului, și a 

serviciilor oferite de către serviciul nou înființat prin 

prezentul proiect (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri și întocmește lista cu potențialii beneficiari 

ai serviciului de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor 

dependenți de pe raza UAT-ului partener (prin asistent social 

din cadrul Compartimentului de asistență socială); 

Va supraveghea/îndruma/verifica activitatea îngrijitorilor de 

persoane vârstnice (prin asistent social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială); 

Va face propuneri în privința îmbunătățirii serviciilor sociale 

acordate vârstnicilor  în scopul implementării cu succes a 

prezentului proiect; 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect. 

Va asigura menținerea obiectului de activitate al serviciului 

și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 3 ani după 

încheierea perioadei de finanțare. 

Va colabora pe toată perioada de implementare a proiectului 

cu partenerii în scopul realizării obiectivelor propuse prin 

proiect și va participa la întâlnirile trimestriale cu acest scop. 

Va participa la întâlnirile anuale cu angajații serviciului și a 

partenerilor. 

Va acorda un sprijin financiar Solicitantului(Asociația Grup 

de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare – asociație de utilitate 

publică conform HG 762/2022) pentru buna implementare a 

proiectului în valoare de 48.800 lei, reprezentând 25% din 

valoarea contribuției solicitantului în cadrul proiectului 

social. 
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(2) Valoarea totală a proiectului este de 1.930.000 lei din care 1.734.800 lei finanțat de 

la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și 

195.200 lei contribuția solicitantului 
 

 (3) Informații despre contul bancar  

  

 IBAN Banca Sucursala Adresa sucursala 

Solicitant 

(Partener 1) 

Asociația 

GRUP DE 

ACȚIUNE 

LOCALĂ SUD 

– VEST SATU 

MARE 

RO49RNCB0222123487670001 

Banca 

Comercială 

Română 

Carei 
Carei, str. Stefan Vonhaz 

nr.2 

 

Sprijinul financiar acordat de către cei 4 parteneri, COMUNA PETREȘTI în calitate de 

Partener 2, COMUNA PIȘCOLT în calitate de Partener 3, COMUNA TIREAM  în calitate de 

Partener 4, COMUNA CĂUAȘ  în calitate de Partener 5, se va vira în contul Asociației GRUP 

DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE în calitate de Solicitant/Partener 1, din 

tabelul de mai sus, în 2 tranșe, astfel: 

- Prima tranșă  cu o valoare de 24.400 lei se va vira  în termen de 10 zile lucrătoare după 

semnarea contractului de finanțare cu autoritatea contractantă. 

-A doua tranșă în valoare de 24.400 lei se va vira după 12 luni de la semnarea contractului 

de finanțare cu autoritatea contractantă. 

  

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 

la 3 ani după încheierea perioadei de finanțare.  
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Art. 6. Drepturile şi obligaţiile solicitantului (Partenerului 1) 

A.Drepturile solicitantului 

Solicitantul (Partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor 

periodice/generale privind activitatea serviciului social, și altor documente necesare 

implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 

 

B.Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Solicitantul (Partener 1) acţionează în scopul executării Contractului de finanțare si va 

avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii 

rolurilor şi responsabilităţilor, derulării activităţilor şi asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în 

conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat. 

(2) Solicitantul (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului.  

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 

etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către 

autoritatea contractantă/agenția teritorială. 

(4) Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă 

doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a 

nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către 

partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai parteneriatului către autoritatea 

contractantă/agenția teritorială. 

(5) Solicitantul este responsabil cu transmiterea lunară a solicitărilor de plată împreună 

cu documentele justificative către autoritatea contractantă/agenția teritorială 

conform prevederilor contractului de finanţare și a legislației aplicabile. 

 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 

A.Drepturile Partenerilor  

Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către solicitant, să fie informaţi 

despre progresul în implementarea proiectului. 

 

B.Obligaţiile Partenerilor  

(1) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze solicitantului orice informaţii sau 

documente privind implementarea proiectului, în scopul implementării 

proiectului. 

 

(2) Partenerii sunt obligaţi să respecte rolurile și responsabilitățile asimate prin 

prezentul Acord de parteneriat, în scopul implementării cu succes a proiectului. 
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Art. 8 Achiziții publice  

Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi efectuate de către Solicitant (Partener 1) 

Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – VEST SATU MARE, cu 

respectarea condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul 

achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă. 

 

Art. 9 Proprietatea 

(1) Solicitantul are obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii 

pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare. 

(2) Solicitantul are obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor dotărilor achiziţionate din 

finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul 

pentru care au fost achiziţionate, pe perioada de minim 3 ani de la finalizarea 

implementarii proiectului. 
 

Art.10 Confidențialitate  

Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra 

informaţiilor primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea 

obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, şi sunt de 

acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. 

Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini 

obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 

Art. 11 Legea aplicabilă 

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

 

Art. 12 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 număr de 6 (șase) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un 

original pentru cererea de finanţare. 

 

Semnături 

 

 

 

 

Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SUD – 

 

 

Semnătura 
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Solicitant 

(Partener 1) 

VEST SATU MARE 

 

TOGA Gergö - Manager GAL 

și 

ștampila 

 

 

Petrești, ....07.2022 

 

 

Partener 2 

 

 

COMUNA PETREȘTI 

 

MARCHIȘ Gheorghe Otto - Primar 

 

 

Semnătura 

și 

ștampila 

 

 

 

 

Petrești, ....07.2022 

 

 

Partener 3 

 

 

COMUNA PIȘCOLT 

 

VARGA Cosmin Vasile - Primar 

 

 

Semnătura 

și 

ștampila 

 

 

 

 

Petrești, ....07.2022  

 

 

Partener 4  

 

 

COMUNA TIREAM 

 

TAR Nicolae - Primar 

 

 

Semnătura 

și 

ștampila 

 

 

 

 

Petrești, ....07.2022  

 

 

Partener 5  

 

 

COMUNA CĂUAȘ 

 

ROKA Marius Andrei - Primar 

 

 

Semnătura 

și 

ștampila 

 

 

 

 

Petrești, ....07.2022  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   Contrasemnează, 

Consilier local :Man Niculae                                 Secretar general UAT Tiream: 

                        cj. Candid Humă 
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