ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași, municipiul Călărași
și municipiul Oltenița pentru aprobarea finanțării documentației tehnice
necesare derularii programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings
Investment Programme” - Schema de finanțare Elena
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 26.05.2021,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe și Direcției Economice,
înregistrat sub nr. 8357 din 20.05.2021;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Agentiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 23580 din 21.12.2020 referitoare la
pregătirea de proiecte pentru eficiența energetică – Schema ELENA, înregistrată 20609 din
21.12.2020;
- prevederile Cărții Europene a Autonomiei locale din 15.10.1985 Ratificată prin Legea nr. 199 din
17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 331 din 26 noiembrie 1997;
- prevederile art. 5 alin. (3), art. 14 alin. (3), (4), art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. d), e), alin. (5) lit. a), b), c) şi
alin. (7) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă participarea Județului Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi în cadrul
Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” –
Schema de finantare ELENA.
Art. 2. – Se aprobă Acordul de parteneriat dintre județul Călărași, prin Consiliul Judetean
Călărași și Municipiul Călărași, prin Consiliul local al Municipiului Călărași, respectiv Municipiul
Oltenița prin Consiliul local al Municipiului Oltenița, având ca scop implementarea programului
„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” – Schema de
finantare ELENA, privind creșterea eficientizării energetice a clădirilor publice, constituit ca Anexă
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Se aprobă co-finanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile finanțate prin Program,
proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Portofoliul de proiecte
- anexă a Acordului menționat la art. 1, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
fonduri europene.
Art. 4. – Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe și Direcția Economică vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Nr. 108
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 26.05.2021
Întocmit, redactat: consilier, Simona MUSTĂȚEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurel PARASCHIV

Anexa la Hotărârea nr. 108 din 26.05.2021
ACORD DE PARTENERIAT
Art. 1. Părţile
1. Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Județean Călărași cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.1 , localitatea Călărași județul
Călărași, România, cod poștal 910019, telefon: 0242.311301, poștă electronică: calarasi@calarasi.ro, cod fiscal:
4294030, reprezentat legal prin domnul Vasile Iliuță, Președinte, având calitatea de Lider parteneriat
2. UAT Municipiul Călăraşi, prin Consiliul local al Municipiului Călăraşi, reprezentat legal prin domnul Primar Marius
Grigore DULCE, cu sediul în municipiul Călăraşi, str. București, nr. 140 A, cod fiscal 4445370, având calitatea de
Partener 2
3. UAT Municipiul Oltenița, prin Consiliul local al Municipiului Oltenița, reprezentat legal prin domnul Primar Costinel
MILESCU, cu sediul în municipiul Oltenița, județul Călărași, Bd. Republicii, nr. 40, cod fiscal 4294103, având calitatea
de Partener 3
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 programului „SouthMuntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” - Schema de finanțare Elena, ce are ca scop
pregătirea şi implementarea activităţilor specifice ale Programului si ale proiectelor finantate prin Program, conform
legislaţiei aplicabile şi prevederilor Acordului de finanţare, contribuţia financiară la bugetul Programului finanțabil în
cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance., precum și pe perioada de valabilitate și de durabilitate
a ordinului de finanțare.
(2)
Prezentul Acord se referă la achiziționarea serviciilor de intocmire a auditului energetic, expertizei tehnice si
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), pentru un numar de 15 cladiri publice (conform Anexa 1
Portofoliu de proiecte cerere de finantare BEI);
(3)
Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare aferentă proiectului mai sus-menționat.
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(4)
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.
(5)
Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.
(6)
Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte.
(7)
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 programului mai sus menționat:
(8)
Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos:
Organizaţia
Roluri şi responsabilităţi
UAT Judeţul Călăraşi, prin Consiliul
a) Transmite toate documentele necesare pentru pregătirea și
Judeţean Călăraşi
depunerea cererii de finanțare, conform prevederilor
prezentului Acord (art. 3 alin. 3 lit. b)) și ale programului
ELENA – European Local Energy Assistance, precum şi
orice alte documente şi informaţii solicitate de ADR Sud
Muntenia, necesare pe parcursul procesului evaluare și
contractare a Programului;
b) Desemnează, prin dispoziţie a președintelui Consiliului
Județean Călărași, un responsabil şi un responsabil supleant
pentru furnizarea informatiilor necesare intocmirii cererii de
finantare si pentru implementarea Programului la nivelul
judetului

UAT Municipiul Călărași, prin
Primăria Municipiului Călărași

c)

Se asigură că UAT -urile, Călărași, respectiv Oltenița vor
lansa pe site-ul www.e-licitatie.ro procedurile de atribuire a
contractelor de proiectare și execuție lucrări , aferente
proiectelor ale căror beneficiari sunt, în maxim 90 de zile de
la data primirii documentației tehnico-economice de la ADR
Sud Muntenia, dar nu mai târziu de data finalizării
Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public
Buildings Investment Programme”

a)

Transmite toate documentele necesare pentru pregătirea și
depunerea cererii de finanțare, conform prevederilor
prezentului Acord (art. 3 alin. 3 lit. b)) și ale programului
ELENA – European Local Energy Assistance, precum şi
orice alte documente şi informaţii solicitate de Consiliul
Județean Călărași și ADR Sud Muntenia, necesare pe

parcursul procesului evaluare și contractare a Programului;
b) Desemnează, prin dispoziţie a primarului Municipiului
Călărași, un responsabil şi un responsabil supleant pentru
furnizarea informatiilor necesare intocmirii cererii de
finantare si pentru implementarea Programului la nivelul
judetului
UAT Municipiul Oltenița, prin
Primăria Municipiului Oltenița

a)

Transmite toate documentele necesare pentru pregătirea și
depunerea cererii de finanțare, conform prevederilor
prezentului Acord (art. 3 alin. 3 lit. b)) și ale programului
ELENA – European Local Energy Assistance, precum şi
orice alte documente şi informaţii solicitate de Consiliul
Județean Călărași și ADR Sud Muntenia, necesare pe
parcursul procesului evaluare și contractare a Programului;

b) Desemnează, prin dispoziţie a primarului Municipiului
Oltenița, un responsabil şi un responsabil supleant pentru
furnizarea informatiilor necesare intocmirii cererii de
finantare si pentru implementarea Programului la nivelul
judetului

(9)
Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum vor fi precizate în Cererea de finanţare şi în
prezentul acord; respectiv:
Organizaţia
Contribuţia (unde este cazul)
UAT Judeţul Călăraşi, prin Consiliul
Valoarea contribuţiei (în lei) - 10% din valoarea cheltuielilor
Judeţean Călăraşi
eligibile bugetului alocat la care se adaugă valoarea cheltuielilor
neeligibile alocate partenerului conform bugetului proiectului
UAT Municipiul Călărași, Primăria
Ulterior finanțării proiectului de elaborare PT și execuție lucrări,
Municipiului Călărași
UAT va rambursa sumele cheltuite prin Programul ELENA în
vederea elaborării documentației tehnice către Consiliul Județean
Călărași și ADR Sud Muntenia, sume eligibile în proiect.
UAT Municipiul Oltenița, Primăria
Ulterior finanțării proiectului de elaborare PT și execuție lucrări,
Municipiul Oltenița
UAT va rambursa sumele cheltuite prin Programul ELENA în
vederea elaborării documentației tehnice către Consiliul Județean
Călărași și ADR Sud Muntenia, sume eligibile în proiect.
(3)

Plăți
a)

decontările între liderul de parteniat şi parteneri se vor efectua conform prevederilor legale în vigoare
privind gestionarea financiară a fondurilor europene;

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile 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.
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractele de
Finanțare aferente proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractelor de finanțare
conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Confidențialitate
(1)
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. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini
obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 6. 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 să 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. 7. Dispoziţii finale
(1)
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 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.
Semnături
UAT Judeţul Călăraşi,
Preşedintele
Consiliului Judeţean Călăraşi
ec. Vasile ILIUŢĂ
UAT Municipiul Călărași,
Primarul Municipiului Călărași
Marius Grigore DULCE
UAT Municipiul Oltenița,
Primarul Municipiul Oltenița
Costinel MILESCU

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
CONSILIER,
Simona MUSTĂŢEA
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