
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR.32/2022 
privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre comuna Reci, comuna 

Ghidfalau ~i comuna Moac~a in vederea realizarii in comun a obiectivului de investifie 
,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, 

Moac~a ~i Reci, judeful Covasna" 

Consiliul Local al Comunei Reci, judeful Covasna, 
in ~edinta extraordinara din data de 14 aprilie 2022; 

Analizand referatul de aprobare al primarului comunei Reci nr.1877/11.04.2022 privind 
aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre comuna Reci, comuna Ghidfalau ~i cornuna 
Moac~a in vederea realizarii in cornun a obiectivului de investitie ,,Dezvoltarea infrastructurii de 
gaze naturale 'in cornunele Ghidfalau, Moaqa ~i Reci, judeµil Covasna, 
vazand raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al prirnarului 
cornunei Reci ~i avizele cornisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al cornunei Reci, 

in terneiul prevederilor: 
a) art. 120 alin. (1) ~i art. 121 alin. (1) ~i alin. (2) din Constitupa Rornaniei, republicata; 
b) art.3 ~i art.4 din Carta europeana a autonorniei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octornbrie 
1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
c) art .. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b) ~i lite), alin.(9) lit.c), art.139 alin.(1) ~i alin.(3) lit.t), art.197, 
art.199 alin.(1) ~i alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare 
d) art.4 alin.(1) lit.c) ~i art.44 alin.(1)-(3) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu 
modificarile ~i cornpletarile ulterioare 
f) Hotararea Guvemului nr.907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-econornice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare 
g) art.4 alin.(l) lite) O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programul national de investitii 
,,Anghel Saligny" 
h) Ordinul nr.1330-947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de 
investitii prevazute 1 art. 4 alin (1) lit.e) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.95/2021 
pentru aprobarea Prograrnul national de investitii ,,Anghel Saligny" 

in conformitate cu prevederile art.89 alin.(8), art.129, alin.(2), lit."d" ~i "e", art.129 alin.(7) 
lit."n", art.129 alin.(9) lit."a", art.139 alin.(3) lit."f' ~i art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanta de 
urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 



HOT ARA.STE 

Art.1. - Se aproba incheierea unui acord de parteneriat intre Comuna Reci-lider de 
asociere-, prin Consiliul local Reci, Comuna Ghidfalau, prin Consiliul local Ghidfalau ~i Comuna 
Moac~a, prin Consiliul local Moac~a, pentru realizarea in comun a obiectivului de investitie 
,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judetul 
Covasna" 

Art.2. - (1) Se aproba proiectul Acordului de parteneriat, anexa la prezenta hotarare, din 
care face parte integranta. 

(2) Se mandateaza primarul comunei Reci pentru semnarea Acordului de 
parteneriat aprobat la alin.(l). 

Art.3. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarului comunei 
Reci. 

Reci, la 14 aprilie 2022 

Pre~edintede ~edinta 
TODORISTV' 

~ 
Contrasemneaza. 

Secretarul general al comunei 
NEMETH TIMEA-KATALIN 



Anexa la HCL NR.32/2022 
COMUNARECI COMUNA GHIDF ALAU COMUNA MOAC$A 

Nr. / ___ 2022 Nr. I 2022 ---- Nr. I 2022 ----

ACORD DE PARTENERIAT 
pentru realizarea in comun al obiectivului de investitie 

,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele 
Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judetul Covasna" 

Prezentul acord s-a incheiat intre: 

COMUNA RECI, prin CONSILIUL LOCAL RECI, cu sediul in localitatea Reci nr.268, 
judetul Covasna, cod de inregistrare fiscala 4404311, telefon/fax: 0267373803, email: 
primariareci@gmail.com, prin reprezentant legal DOMBORA Lehel-Lajos, primar, 

COMUNA GHIDFAL.AU, prin CONSILIUL LOCAL GHIDFALAU, cu sediul in localitatea 
Ghidfalau nr.108, judetul Covasna, cod de inregistrare fiscala 4201805, telefon/fax: 0267355579, 
email: comunaghidfalau@yahoo.com, prin reprezentant legal JANCS6 Emo, primar 

COMUNA MOAC~A, prin CONSILIUL LOCAL MOAC~A, cu sediul in localitatea Moac~a 
nr.354, judetul Covasna, cod de inregistrare fiscala 4201740, telefon/fax: 0267355582, email: 
comunamoacsa@yahoo.com, prin reprezentant legal DESZKE Janos, primar. 

Partile au convenit la semnarea prezentului Acord de parteneriat, avand in vedere urmatoarele: 
- Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, 
- Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de 

investitii "Anghel Saligny", 
- Ordinul nr.1330-947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de 

investitii prevazute 1 art. 4 alin (1) lite) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.95/2021 pentru 
aprobarea Programul national de investitii ,,Anghel Saligny". 

Art.1. - Scopul acordului de parteneriat 
Partile incheie prezentul Acord de parteneriat in scopul comun declarat al depunerii ~i 

implementarii proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale in comunele Ghidfalau, 
Moac~a ~i Reci, judetul Covasna", obiectiv de investitii comun ce va fi finantat prin Programul 
national de investitii "Anghel Saligny". 

Art.2. - Obiectul incheierii Acordului de parteneriat 
Obiectul Acordului de parteneriat este stabilirea drepturilor, obligatiilor/responsabilitatilor 

partilor in realizarea in comun a obiectivului de investitii ,,Dezvoltarea infrastructurii de gaze 
naturale in comunele Ghidfalau, Moac~a ~i Reci, judetul Covasna", obiectiv de investitii comun ce va 
fi finantat prin Programul national de investitii "Anghel Saligny". 

Art.3. - Drepturile ~i obligatiile partilor 
(1) Comuna Reci - in calitatea sa de Lider de proiect - va avea urmatoarele drepturi ~i 

obligatii: 



a) sa semneze ~i sa depuna Cererea de finanµre, precum ~i sa semneze Contractul de 
finanµre; 

b) sa stabileasca un grafic comun de activitati pentru parcurgerea tuturor etapelor 
procedurale de realizare a documentatiilor tehnico-economice necesare executiei obiectivului de 
investitie, precum ~i de obtinere a avizelor pentru documentatiile tehnico-economice aferente tuturor 
fazelor, aprobate/avizate, autorizate potrivit prevederilor legale; 

c) sa consulte partenerul cu regularitate ~i sa il informeze despre progresul in 
implementarea proiectului; 

d) sa beneficieze de sprijinul celuilalt partener, in parcurgerea tuturor fazelor de realizare a 
obiectivului de investitie 

e) sa deruleze toate procedurile aplicabile prevazute de lege pentru realizarea obiectivului 
de investitie din fonduri publice; 

f) sa aplice ~i sa respecte prevederile legale privind aprobarea documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivului de investitie finanta din fonduri publice, precum ~i cele privind modul 
de utilizare a sumelor alocate potrivit destinatiei stabilite; 

g) ~a organizeze ~i sa deruleze procedurile de atribuire a contractelor de servicii/ lucrari in 
conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice; 

h) sa urmareasca derularea contractelor de servicii/lucrari, potrivit clauzelor ~i graficelor 
asumate, aferente executiei obiectivului; 

i) sa depuna la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administratiei documentatia 
aferenta proiectului, in vederea decontarii lucrarilor efectuate; 

j) sa receptioneze, potrivit legii, obiectivul de investitii; 
k) sa infiinteze, alaturi de Comuna Ghidfalau ~i Comuna Moac~a, Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara prevazuta de ordonanta, in termen de eel mult un an de la data semnarii prezentului 
Acord de parteneriat. 

(2) Comuna Ghidfalau - in calitatea sa de partener - va avea urmatoarele drepturi ~i 
obligatii: 

a) sa asigure suportul necesar in vederea indeplinirii obiectivelor ~i indicatorilor asumati 
prin cererea/contractul de finantare; 

b) sa fie consultat de catre liderul de proiect ~i sa fie informat despre progresul in 
implementarea proiectului; 

c) sa fumizeze liderului de proiect, la term en, orice informatii sau documente privind 
implementarea proiectului; 

d) sa participe, prin reprezentantii desemnati, la receptionarea obiectivului de investitii; 
e) sa mfiinteze, alaturi de Comuna Moac~a ~i Comuna Reci, Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara prevazuta de ordonanta, in termen de eel mult un an de la data semnarii prezentului 
Acord de parteneriat. 

(3) Comuna Moac~a- in calitatea sa de partener - va avea urmatoarele drepturi ~i obligatii: 
f) sa asigure suportul necesar in vederea indeplinirii obiectivelor ~i indicatorilor asumati 

prin cererea/contractul de finantare; 
g) sa fie consultat de catre liderul de proiect ~i sa fie informat despre progresul in 

implementarea proiectului; 
h) sa fumizeze liderului de proiect, la termen, orice informatii sau documente privind 

implementarea proiectului; 
i) sa participe, prin reprezentantii desemnati, la receptionarea obiectivului de investitii; 
j) sa infiinteze, alaturi de Comuna Ghidfalau ~i Comuna Reci, Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara prevazuta de ordonanta, in termen de eel mult un an de la data semnarii prezentului 
Acord de parteneriat. 

Art.4. - Durata acordului de parteneriat 
Prezentul acord de parteneriat intra in vigoare la data semnarii lui, dupa aprobarea acestuia prin 

hotarari ale consiliilor locale ~i inceteaza la data constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
in conformitate cu prevederile art.89 alin.(1) ~i (2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 



Art.5. - Dispozifii finale 
(1) Toate posibilele dispute rezultate din acordul de parteneriat sau in legatura cu el, pe 

care partile nu le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente. 
(2) Pe durata acordului de parteneriat partile vor avea dreptul sa convina In scris asupra 

modificarii anumitor clauze, prin act aditional. 

intocmit In numar de 3 (trei) exemplare originale, cate unul pentru fiecare partener ~i unul 
pentru cererea de finantare. 

COMUNARECI 

prin DOMBORA Lehel-Lajos, 

Primar 

COMUNA GHIDFALAU 

prin JANCSO Emo, 

Primar 

COMUNA MOAC~A 

prin DESZKE Janos, 

Primar 


