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HOTĂRÂREA NR. 20 

Privitor la: aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  U.A.T. Oraş 

Băbeni, U.A.T. Comuna Frâncești si U.A.T. Comuna Păușești în vederea 

participării la Programul național de investiții ”Anghel Saligny” cu proiectul 

“Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni, 

județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze naturale în 

Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea” 

 

 

Consiliul local Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 19.04.2022,  la care participă un număr de 11 consilieri  din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

Văzând că prin H.C.L nr.8/2022 a fost ales preşedinte de şedinţă domnul 

consilier Găinușe Emil; 

Luând în dezbatere:   

 - proiectul de hotărâre înițiat de primarul comunei Păușești; 

          - referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti, înregistrat sub 

nr.2988/13.04.2022,  prin care se propune aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat între U.A.T. Oraş Băbeni, U.A.T. Comuna Frâncești si U.A.T. 

Comuna Păușești în vederea participării la Programul național de investiții 

”Anghel Saligny” cu proiectul “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze 

naturale în Orașul Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de 

distribuție gaze naturale în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul 

Vâlcea;” 

         - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub 

nr.2989/13.04.2022,  

- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de 

secretarul general al comunei şi înregistrat sub nr.2993/13.04.2022 ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub 

nr.3098/19.04.2022; 

 În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 

cele ale art.89 alin.(8) și art. 129 alin.(2) lit.e) și alin.(9) lit.c) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 

alin.(1) lit.e) din OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de 

investitii  „Anghel Saligny“, precum și cu cele ale art.1 alin.(3) și art.7 alin.(1) 

lit.c) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
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Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

national de investitii „Anghel Saligny“, pentru categoria de investitii prevazuta la 

art.4 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, aprobate 

prin Ordinul comun al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei și Ministrului Energiei nr. 278/167/2022; 

 În baza art.139, alin.(3) lit.f) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. –  Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între U.A.T. Oraş 

Băbeni, U.A.T. Comuna Frâncești și U.A.T. Comuna Păușești în vederea 

participării la Programul național de investiții ”Anghel Saligny” cu proiectul 

“Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni, județul 

Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze naturale în Comuna 

Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea”, acord de parteneriat prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. – Se împuternicește Primarul comunei Păușești, domnul Avan 

Cătălin, să semneze în numele și pe seama U.A.T. Comuna Păușești, Acordul de 

parteneriat prevăzut la art.1, precum şi orice alte documente necesare 

implementării proiectului în condiţii optime. 

 Art.3. -  Primarul comunei Păușești va aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri Instituției Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului 

de legalitate, primarului comunei,  precum și publicarea pe pagina de internet 

www.comunapausesti-otasau.ro, Secțiunea Monitorul Oficial Local. 

      

    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și 0 abțineri.  

                                                                                               

 

 

           Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează 

                Consilier,                                                                Secretar general, 

             Emil Găinușe                                                              Daniela Păloiu                                     

 

 

 

 

 

 

 

Păușești: 19.04.2022 

http://www.comunapausesti-otasau.ro/
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                                                              ANEXA LA  H.C.L.NR.20/19.04.2022 

 

 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

în vederea participării la Programul național de investiții ”Anghel Saligny”  

cu proiectul “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul 

Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze 

naturale în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea” 

 

 

Art. 1. Părțile 

 

 1.Comuna Francesti, județul Valcea, cu sediul în comuna Francesti, 

str.Principală nr.168, codul fiscal 2541100, având calitatea de Lider Parteneriat; 

 2.Orasul Babeni, judetul Valcea, cu sediul în orasul Babeni, str. Dragoș 

Vrânceanu, nr.171, codul fiscal 2541177, având calitatea de Partener 2; 

 3. Comuna Pausesti, judetul Valcea, cu sediul în comuna Pausesti, str. 

Principală nr.81, codul fiscal 2541851, având calitatea de Partener 3; 

au convenit următoarele: 

 

 Art. 2. Obiectul 

 (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile 

părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, 

precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente 

proiectului: „ Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul 

Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze naturale 

în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea”, care va fi depus în 

cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, cu respectarea 

prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 privind unele măsuri pentru implementarea 

proiectelor cu fmanțare în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel 

Saligny” și a Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de 
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investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. 

(1) lit. (e) din O.U.G. nr. 95/2021. 

 (2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a 

acestui acord. 

 

 Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

 (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își 

asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul 

prezentului Acord de Parteneriat. 

 (2) Părțile trebuie să se consulte in mod regulat și să se informeze asupra 

tuturor aspectelor privind evoluția proiectului. 

 (3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea 

standardelor profesionale și de etică cele mai înalte. 

 (4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de 

interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea 

conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

 

 Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului 

 Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și 

corespund prevederilor din Cererea de finanțare: 

 

  Organizația Lider de proiect 

 Roluri si responsabilitati 

 1. Depune în numele partenerilor Cererea de finanțare și documentele anexă 

pentru proiectul „ Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în 

Orașul Băbeni , județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze 

naturale în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea”. 

 2. Participă la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, care va 

avea ca și scop elaborarea documentațiilor tehnico-economice viitoare, derularea 

procedurilor de achiziție și implementarea Proiectului.  

 3. Contribuie la cofinanțarea proiectului, reprezentând cheltuielile 

neeligibile corespunzătoare proporțional numărului de gospodării ale unității 

administrativ-teritoriale, privind cheltuielile aferente execuției lucrărilor. 

 4. Contribuie la cofinanțarea proiectului, reprezentând cheltuielile 

neeligibile corespunzătoare în mod egal cu ceilalți parteneri, cu excepția 

cheltuielilor aferente execuției lucrărlor (conform pct. 3) 

 

 Partener 2 

 

 1. Pune la dispozitia liderului de parteneriat documentele ncesare depunern 

cererii de finanțare în formatul prevăzut de Normele metodologice ale 

Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”  (Deviz general estimativ 

aferent proiectului de investitii, hotararea de consiliu local privind aprobarea 



 

acordului de parteneriat, hotărârea consiliului local privind aprobarea cererii de 

finanțare și a devizului general estimativ, alte documente dacă este cazul). 

 2. Participa la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, care va 

avea ca și scop elaborarea documentațiilor tehnico-economice viitoare, derularea 

procedurilor de achiziție și implementarea Proiectului. 

 3. Contribuie la cofinanțarea proiectului, reprezentând cheltuielile 

neeligibile corespunzătoare proporțional numărului de gospodării ale unității 

administrativ-teritoriale, privind cheltuielile aferente execuției lucrărilor. 

 4. Contribuie la cofinanțarea proiectului, reprezentând cheltuielile 

neeligibile corespunzătoare în mod egal cu ceilalți parteneri, cu excepția 

cheltuielilor aferente execuției lucrărilor (conform pct. 3) 

 

       Partener 3 

 

 1. Pune la dispozitia liderului de parteneriat documentele necesare 

Depunerii cererii de finanțare, în formatul prevăzut de Normele metodologice ale 

Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” (Deviz general estimativ 

aferent proiectului de investiții, hotărârea de consiliu local privind aprobarea 

acordului de parteneriat, hotărârea consiliului local privind aprobarea cererii de 

finanțare și a devizuiui general estimativ, alte documente dacă este cazul). 

 2. Participă la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, care va 

avea ca și scop elaborarea documentațiilor tehnico-economice viitoare, derularea 

procedurilor de achiziție și implementarea Proiectului. 

 3. Contribuie la cofinanțarea proiectului, reprezentând cheltuielile 

neeligibile corespunzătoare proportional numărului de gospodării ale unității 

administrativ-teritoriale, privind cheltuielile aferente execuției lucrărlor. 

 4. Contribuie la cofinanțarea proiectului, reprezentând cheltuielile 

neeligibile corespunzătoare în mod egal cu ceilalți parteneri, cu excepția cheltuieli 

lor aferente execuției lucrărlor (conform pct. 3) 

 Responsabilitatile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu 

prevederile Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

National de investitii „ Anghel Saligny ”, pentru categoria de investitii prevazuta 

la art.4, alin.(1), lit e) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021. 

 

     Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

 

 Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului 

Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își 

încetează valabilitatea sau printr-un document ulterior în care partenerii stabilesc 

încetarea acordului de parteneriat. Prelungirea perioadei de valabilitate a 

contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate 

a prezentului acord. 



 

 

 Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

 

 Drepturile liderului de parteneriat 

 (1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea 

oricăror informatii și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor 

de progres, a cererilor de rambursare. 

 

 Obligațiile liderului de parteneriat 

 1. Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și 

Contractul de finanțare. 

 2. Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, 

îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii 

ale rapoarte lor de progres și financiare. 

 3. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, 

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

de către Autoritatea de management. 

 4. Liderul de parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți 

parteneri, conform normelor în vigoare. 

 5. Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de 

prefinanțare/ plată/ rambursare către autoritatea de management conform 

prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii. 

 6.Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obținute din 

procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care 

au fost certificate ca eligibile. 

 7. În cazul în care unul din partenerii 2, 3 nu duce la îndeplinire una sau 

mai multe din obligațiile care le revin (ex. implementarea unor activități, 

asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în 

vigoare privind procedura de atribuire a contracte lor de achiziție publică), liderul 

de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste 

obligații. 

 8. Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în 

cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor 

de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management. 

 

      Art. 7. Drepturile și obligatiile Partenerilor 2, 3 

 

 Drepturile Partenerilor 2, 3 

 1. Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3 sunt eligibile în acelaşi fel ca și 

cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în 

proiect. 

 2. Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile 



 

obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, 

care au fost certificate ca eligibile. 

 3. Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de 

proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se 

fumizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare. 

 4. Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în 

privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, 

parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management. 

 

 Obligațiile Partenerilor 2, 3 

 1. Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect 

documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contracte 

lor de achiziție publică, spre verificare. 

 2. Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după 

documentațiile complete de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 

 3. Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau 

financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, 

Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să 

verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor. 

 4. Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații 

sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoarte 

lor de progres. 

 5. Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul 

proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de 

creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management. 

 

 Art. 8 Achiziții publice 

 Achizițiile în cadrul proiectului vor fi facute de către fiecare membru al 

parteneriatului, sau de către liderul de parteneriat pentru cheltuielile comune, 

urmând ca fiecare partener să fie responsabil de obligațiile financiare care îi revin, 

cu respectarea legislației privind achizitiile publice, respectarea condițiilor din 

contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM și/sau alte organisme 

abilitate. 

 

 Art. 9 Proprietatea 

 1. Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității 

pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare 

/ dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă. 

 2. Înainte de sfârşitul proiectului, partenerii vor conveni asupra modului de 

acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin 

proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială 

privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate 



 

raportului final. 

 3. Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, 

echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de 

desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate. 

Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca 

urmare a obținerii finanțării prin Programul național de investiți  „Anghel 

Saligny“, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului 

(1). 

 

 Art. 10 Confidențialitate 

 Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă 

confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării 

proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a 

unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar 

în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 

 Art. 11 Legea aplicabilă 

 1. Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu 

legea română. 

 2. Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris 

asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer 

acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în 

momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

 

 Art. 12 Dispoziții finale 

 1. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu 

el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de 

instanțele competente. 

 2. În conformitate cu prevederile art. 1 alin.(3) din Ordinul comun al 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului 

energiei nr. 278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programulul național de investiții „Anghel Saligny“, 

pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin.(1) lit.e) din O.U.G. nr. 

95/2021, părțile se angajează ca în termen de 1 an de la data semnării Acordului 

să înființeze o asociație de dezvoltare intercomunitară, în vederea solicitării 

includerii în program a Proiectului „ Extindere rețele inteligente de distribuție 

gaze naturale în Orașul Băbeni , județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de 

distribuție gaze naturale în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea, 

județul Vâlcea” . 

 3. Prezentul acord conține în anexă defalcarea numărului de gospodării, 

aferente fiecărei unități administrativ — teritoriale, respectiv comuna 

FRÂNCEȘTI,  orasul  BĂBENI, comuna PĂUȘEȘTI.   



 

 Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si 

un original pentru cererea de finantare.   

 

 

PARTENER 1 — LIDER DE PARTENERIAT  

comuna FRÂNCEȘTI 

prin 

Primar : 

Semnătura 

 

PARTENER 2 

Oraș BĂBENI 

prin 

Primar  

Semnătura 

 

PARTENER 3  

Comuna PĂUȘEȘTI 

prin 

Primar  

Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează 

                Consilier,                                                                Secretar general, 

             Emil Găinușe                                                              Daniela Păloiu                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Anexa la Acordul  de parteneriat 
 

Calculul numărului de consumatori conform ghid 
 
 

LOCALITATEA:  FRANCESTI 

 

Imobile:    NR. GOSPODARII  - 2121 

                  NR. INSTITUTII PUBLICE - 21 

Total: 2142 

 

 

LOCALITATEA:   ORAS BABENI   

 

Imobile: NR. GOSPODARII  - 770 

               NR. INSTITUTII PUBLICE - 10 

Total: 780 

 

 

 LOCALITATEA:   PĂUȘEȘTI 

 

Imobile: NR. GOSPODARII  - 1389 

               NR. INSTITUTII PUBLICE - 12 

Total: 1401 

 
 

 

 

 
           Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează 

                Consilier,                                                                Secretar general, 

             Emil Găinușe                                                              Daniela Păloiu                                     

 

 

 

 

 

             Păușești: 19.04.2022 
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