
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

norAnAne
privind aprobarea acordului de parteneriat intre UAT
Judelul Buziu, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna

Sigeata 9i UAT Comuna Vadu Pagii pentru promovarea
proiectului "stimularea mobilititii Ia nivel regional prin

modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe
tronsonul limiti jude! Briila - Robeasca - vadu pagii (E85)"
- forma actualizati in urma evaludrii tehnico-financiare -

Consiliul Judetean Buzdu,
Av6nd in vedere
expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu,
Tnregistrat5 sub nr. 10954 /O7 .OB.2Ot7 ;
avizul de legalitate al Secretarului judefului Buz6u dat pe proiectul de
hot616 re;
Notificarea Agen[iei pentru Dezvoltare RegionalS Sud-Est
nr. 1 tO22/ OL.OB.2Ot7 ; nr.495BIDIPOR/O 1 . 08. 2OL7 privi nd contracta rea
proiectului;
prevederile Ghidului Solicitantului Condifii specifice aferent
Programului Opera[ional Regional 2OL4-2O20, Axa prioritarS 6
ImbunStS[irea infrastructurii rutiere de importan!5 regionalS, Prioritatea
de investi[ie 6,1 Stimularea mobilitSlii regionale prin conectarea
nodurilor secundare 9i terfiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale, apelul de proiecte nr. POR 207616/6.L12
modificat in iulie 2Ol7;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificSrile gi complet5rile ulterioare,

tn temeiul art. 14 9i art. 45, alin 1, alin 2 lit "f" din Legea nr. 2L5/2OOL
privind administra!ia publicE localS, republicatS, cu modificErile si complet5rile
ulterioare,

HorARAgrE:

Art. 1. (1) Se aprob5 promovarea proiectului "stimularea mobilit5tii
la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport
pe tronsonul limiti judet Br5ila - Robeasca - Vadu Pagii (E85)" in
vederea finan[5rii acestuia in cadrul Programului Operafional Regional 2Ot4-
2020, Axa prioritarE 6: imbun5tSlirea lnfrastructurii rutiere de importan!5
regionalS, Prioritatea de investifie 6.1, Stimularea mobilitS[ii regionale prin
conectarea nodurilor secundare 9i terliare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale, apel de proiecte POR/103/6/1, titlu POR 20L616/6.L/2.



(2) Figa proiectului - forma actualizat5 in urma evaluErii
tehnico-financiare - este prev6zut5 in Anexa nr.1.

Art. 2. (1) Se aprob6 acordul de parteneriat - forma actualizatd in
urma evaluSrii tehnico-financiare - intre Unitatea Administrativ - TeritorialS
Judelul BuzHu - lider de proiect 9i Unitatea Administrativ - TeritorialS Comuna
Robeasca, Unitatea Administrativ - TeritorialS Comuna Sbgeata, Unitatea
Administrativ - TeritorialS Comuna Vadu Pagii, in vederea implement5rii in
comun a proiectului "stimularea mobilitS[ii la nivel regional prin modernizarea
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Iimit5 jude! BrEila - Robeasca

- Vadu Pagii (EB5)", conform Anexei nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 9i 2 fac parte integrantd din prezenta hot516re,

Art 3. Se aprob5 valoarea totalS a proiectului "stimularea mobilit5fii
la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport
pe tronsonul limit5 judet Brdila - Robeasca - Vadu Pagii (E85)", in
cuantum de 12O.O8O.27528 lei, din care TVA 18.901.883,77 lei.

Art 4. Se aprob5 contribufia proprie in proiect a UAT Judelul Buz5u,
reprezent6nd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, in
cuantum de 2.826.469t23 lei, c6t 9i contribufia de 2o/o din valoarea eligibilS
a proiectului, in cuantum de 2,345.fJ76113 lei, reprezent6nd cofinanfarea
proiectului "stimularea mobilitdtii la nivel regional prin modernizarea
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limiti judet Briila -
Robeasca - Vadu Pagii (E85)".

Art.5. Sumele reprezentSnd cheltuieli conexe ce pot apErea pe durata
implement5rii proiectului "stimularea mobilititii la nivel regional prin
modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limiti
judet Briila - Robeasca Vadu Pagii (E85)", pentru implementarea
proiectului in condilii optime, se vor asigura din bugetul Judefului Buzbu,

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii
proiectului in condi[iile ramburs5rii/decont5rii ulterioare a cheltuielilor din
instru mente structu rale.

Art. 7. Sumele reprezent6nd cheltuieli de mentenanf5 9i intrelinere ale
proiectului "stimularea mobilititii la nivel regional prin modernizarea
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limiti iudet Briila -
Robeasca Vadu Pagii (E85)" pe intreaga perioad5 de valabilitate a

contractului de finanfare se vor suporta de c5tre Unitatea Administrativ
TeritorialS Judetul Buzbu.



Art. 8. Se imputernicegte Pregedintele Consiliului Judefean Buzbu sE

semneze acordul de parteneriat, cererea de finanfare, contractul de finan[are,
precum gi toate actele necesare implementbrii proiectului.

Art. 9. HotS16rea nr. L3l2O17 a Consiliului Judelean BuzEu igi inceteazS

aplicabilitatea.

Art. 1O. Secretarul judelului BuzEu va asigura aducerea la cunogtinta
public[ a prevederilor prezentei hot5r6ri, prin publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului judelean BuzEu 9i in Monitorul Oficial al Judetului, precum 9i

comunicarea hot5rSrii autoritbtilor gi institutiilor interesate.

PRE9EDINTE,

CONTRASEMNEAZA,
ECRETARUL JU DETU LUI BUZ,AU

MIHAI.LAU RENTIU GAVRI LA
\

dr,.,^-,.r

Nr. 19O
BUZAU, 08 AUGUST 2OL7

Hotd16rea a fost adoptati cu 29 voturi ,,P€[trU", - voturi ,,impotrivd",
- ablineri de cei 29 consilieri judeteni prezenfi.

MANOIL NEAGU

g(@ffi
WP



Anexa nr. 1 ta HCJ Buziu nr. tglO/l
Figa proiectului

"stimularea mobilititii la nivel regional prin modernizarea
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita judet Briila -

Robeasca - Vadu Pagii (E85)"
- forma actualizatd in urma evalu6rii tehnico-financiare -

Program de finanfare: Programul Operalional Regional 2074 - 2020,
axa priori[arE "tmbunEtSlirea infrastructurii rutiere de importan!6 region ald" ,
prioritatea de investilii Stimularea mobilit6lii regionale prin conectarea
nodurilor secundare 9i terliare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale

Aplicant: Parteneriatul intre Unitatea Administrativ - TeritorialS Judeful
Buz5u 9i Comunele Robeasca, S6geata, Vadu Pagii, av6nd ca lider Unitatea
Administrativ - TeritorialS Judelul Buzdu

Obiectivul specific al prioritifii de investifii il reprezint5 cregterea
gradului de accesibilitate a zonelor rurale 9i urbane situate in proximitatea
relelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judelene.

Obiectivul specific al proiectului il constituie modernizarea unui
tronson de 36,68 km de drum de interes regional cu conectivitate direct6 la

TEN-T, in zona limitE judet Br6ila - Robeasca - Vadu Pagii EB5, judelul
BuzEu.

Principalele activitSli :

I. Activitdli realizate inainte de depunerea cererii de finantare
A.I.1 Preg6tirea dosarului cererii de finanlare
IL Activitdli ce se vor realiza dupd depunerea cererii de finanlare
A.IL 1 PregEtirea Proiectului Tehnic (PT) gi oblinere Autorizafie de

Construire
A.II.2 Preg5tirea documentatiilor de achizitie gi incheierea contractelor cu

operatorii economici
A.II.3. Execulia lucr5rilor de construcfie
A.II.4 Asisten!5 tehnic5 si dirigenlie de gantier

A.II.5 Informarea 9i publicitatea in cadrul proiectului

A.II.6 Auditarea Proiectului
A.II.7 Managementul Proiectului
Date generale privind investilia propusE
Drumul de interes regional DJ 203K (cel mai important drum al judelului

BuzEu) este in administrarea Consiliului Judefean BuzEu, fiind incadrat Tn

categoria funclionalS a drumurilor de interes judelean. Drumul are o lungime
totalS de t27,5 km, fiind drumul care strtbate intregul jude[, intersect6ndu-se
cu drumul nalional european DN2(EB5) in localitatea MErEcineni (limita
localitSlii Vadu Pagii), deschizdnd astfel leg5tura cu zona Moldovei 9i DN 10

spre judelul Bragov.
Tronsonul din drumul de interes regional DJ 203K care va fi modernizat

in cadrul proiectului este cuprins intre pozifiile kilometrice 0+000 9i 36+680,
este amplasat in sud-estul judefului BuzEu, in zona de c6mpie, parcurge
teritoriul administrativ al comunelor Robeasca, S5geata 9i Vadu Pagii 9i se aflS
integral in domeniul public al judefului.



Este un drum de clas5 tehnicb IV, avdnd urm5toarele elemente generale de
gabarit:

- lungime sector drum - 36 680,00 m
- platforma drumului - 8,0 m
- lStimea c5ii de rulare 6,0 m;
- acostamente - 2x1,0 m;
- incadrare - borduri
- viteza de proiectare - 60 km/h.
Lucr5rile de modernizare se vor desf5gura pe traseul existent,

menlin6ndu-se cele 2 benzi de circulafie.
Intervenliile vor fi realizate diferen[iat pe sectoare delimitate de

proiectant in funclie de gradul de degradare 9i traficul inregistrat:
- pentru sectoarele cuprinse intre km 0+000-20+700 gi 27+200-29+100 se va
aplica solulia de reconstruire a structurii rutiere + casete;
- pentru sectoarele cuprinse intre km 20+700-27+200 qi 29+100-36+680 se
va aplica solufia de reciclare a structurii rutiere existente + casete.

Forma in secfiune transveralS este de tip acoperig, cu pante transversale
de 2,5o/o in aliniament, iar in curbe deverul va fi adaptat funclie de viteza de
proiectare iar l5limea pErlii carosabile funcfie de raza curbei. Acostamentele
vor avea lEtimea de 1,00 m, lStimea totalS a platformei rezult6nd de 8.00 m.
Acostamentele vor fi impermeabilizate complet av6nd aceeagi structurE rutier5
ca gi a pdrtii carosabile. Acostamentele vor avea pante de 4o/o.

Pe tronsonul de drum au fost identificate dou5 poduri importante care
necesit6 intervenlii:

- podul de la pozilia km 26+670 este amplasat in intravilanul localit5lii
StEncegti 9i asigurE traversarea peste canal de irigafie, a drumului judefean
nr.203K;

- pasajul de la pozilia km 32+560 este amplasat in localitatea Vadu Pagii
9i asigurd traversarea drumului judelean peste linia dublS de cale feratS
magistrala 500.

tn conformitate cu recomand5rile formulate de expertul tehnic, pentru
pod au fost prev5zute lucr5ri de inlocuire a acestuia cu unul nou, iar pentru
pasaj - lucr5ri de reabilitare.

in zonele din intravilan se vor amplasa trotuare de 1,5 m ldlime 9i piste
de bicicligti cu lElimea de 1,0 m sau de 2,0 m, acolo unde spaliul disponibil o
permite. Cele 236 de drumuri laterale vor fi amenajate pe o lungime de 1,30 m
(la limita minim5 de proprietate a judefului) cu structuri rutiere adaptate la
carosabilul existent, iar intersectiile vor fi sistematizate in functie de traficul
atras de acestea. La pozifia kilometric5 de cap5t, respectiv 36+680, drumul
jude[ean se intersecteaz5 cu drumul na[ional european DN2 (EB5).

Pentru colectarea gi evacuarea apelor pluviale, se vor proiecta Santuri
pereate pe toat5 lungimea cuprins5 in extravilan, in intravilan prev5zdndu-se
rigole cu pl5cu!5 carosabil5. Se vor inlocui podegele tubulare cu lumina mai
mic5 de 2,0 m, precum gi cele cu structuri foarte degradate, cu podele din
elemente prefabricate tip P2. Toate celelalte podete se vor repara prin lucr5ri
adaptate la situa[ia existentS, tencuieli, intervenlii la camerele de cEdere,
timpane 9i racord6ri cu terasamentele, canale de desc6rcare etc.

Retelele hidroedilitare, electrice sau de telecomunicatii care sunt



amplasate in carosabil, acostamente sau in ampriza drumului 9i care pot fi
afectate de execulia structurii rutiere, a casetei drumului, podetelor, sau alte
lucr5ri proiectate vor fi reamplasate in plan vertical, protejate sau relocate, cu

respectarea condiliilor administratorilor acestora.
Se vor amenaja alveole pentru mijloacele de transport in comun, in afara

pErtii carosabile, precum gi refugii sau locuri de parcare, structura rutier6 fiind
similarE cu cea din drum.
Alveolele 9i trecerile de pietoni vor fi amenajate astfel Tnc6t sE poat5 fi utilizate
9i de cdtre persoanele cu dizabilitSli locomotorii.

DupE execufia lucr5rilor de amenajare a pErlii carosabile, se vor realiza
marcaje longitudinale 9i transversale, se vor monta indicatoare de circulalie.
Tot ca elemente necesare pentru asigurarea siguranfei circulaliei se vor monta
butoni reflectorizanfi in zonele cu risc mare de producere a accidentelor sau
st6lpi de ghidaj pe porliunile de traseu in care vizibilitatea pe timp de noapte
este ingreunatS, precum gi avertiz5ri luminoase in zona trecerilor pentru
pietoni.

Ca elemente de siguran!5 rutier6 se vor realiza parapete metalice cu
nivel de protecfie ridicatd de tip H1 sau H4b asigurdndu-se 9i l5!imea de lucru
pentru parapet. La intr5rile in localitSli, in ambele sensuri se vor prevedea ca

m[suri de calmare a traficului, trei seturi a c6te 6 benzi rezonatoare. La

finalizarea lucrdrilor de execulie se va executa bornarea traseului !in6nd cont
de noile m5sur5tori realizate in cadrul studiului topografic. Date tehnice ale
investiliei: lungime sector drum = 36,680 m; platforma drumului: 8,0 m;
lfilimea c[ii de rulare:6,0 m; acostamente:2x1,0 m; incadrare: benzi de
incadrare 2xO,25m; inlocuire pod km 26+670; reparafii pasaj suprateran km
32+560; lungime piste de biciclete construite: 23,L4 km; lungime
trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate: 20,06km; statii transport
public Ai alveole construite/modernizate 32; treceri de pietoni prev5zute cu

avertiz6ri luminoase: B0; benzi rezonatoare: 540.

Sustenabilitatea proiectului: Consiliul Judelean BuzEu va menline
infrastructura nou creatb la parametrii tehnico-func[ionali adecvali, prin

alocarea fondurilor gi resurselor umane necesare.

Valoarea totalS a proiectului: 120.080.275,28 lei
Valoarea totalfi neeligibil5, inclusiv TVA aferent: 2.826.469,23 lei lei

Valoare nerambursabil5 solicitatS: 114.908 .729,92 lei

Durata proiectului: 62 de luni, incluz6nd activitS[ile derulate pdnE la
depunerea cererii de finanlare 9i perioada de evaluare a acesteia.

Indicatorii proiectul ui :
- Populafia deservit5 de o infrastructurE secundarE modernizat5 care asigurE
accesul la coridoarele TEN-T- 15.593 persoane;
- Lungimea drumurilor judefene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T-
36,68 km.



Anexa nr.2la HCJ Buziu
nr. /90 t J9lF

Acord de Parteneriat
pentru realizarea Proiectului

"stimularea mobilitSlii la nivel regional prin modernizarea
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limitfi jude[ Brfiila -

Robeasca - Vadu Pagii (EB5)"
- forma actualizatS in urma evaluSrii tehnico-financiare -

Art, 1. P6rlile
1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BUZAU, CU

sediul in Municipiul BuzEu, Bd. Nicolae BElcescu, nr. 48, judetul
Buz[u, cod pogtal L2O26O, codul fiscal 3662495, av6nd calitatea
de Lider de Proiect (Partener 1)

Contul de disponibilitSli (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului

decont5rii cererilor de Plat6:
- cod IBAN : RO37TRE21665040XXX010486;

Conturile de venituri (IBAN) in care se vireaz5 sumele aferente cererilor
de rambursare:
- cod IBAN: RO26TREZL662L42O22OXXXXX - cont pentru subvenfiile de

la bugetul de stat cfitre bugetele locale necesare suslinerii derulSrii
proiecltelor fi na nlate d i n fondu ri eu ropene nera mbu rsabi le post-adera re ;

- cod IBAN: RO75TREZL662LA4BO1O1XXXX - cont pentru sume primite

din Fondul European de Dezvoltare RegionalS in contul pl5[ilor efectuate
in anul curent;
- cod IBAN: RO22TREZL662LA4BO1O2XXXX - cont pentru sume primite

din Fondul European de Dezvoltare RegionalS in contul pl5!itor efectuate
in anii anteriori,
Trezoreria Municipiului Buz5u, adresa Trezoreriei: strada Unirii, nr. 209,

cod pogtal LZ.OO2L, municipiul Buz5u, Judeful Buz5u

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA

ROBEASCA, cu sediul Tn localitatea Robeasca, $oseaua BuzEului

nr.29, comuna Robeasca, judeful Buzfiu, cod pogtal t27515,
codul fiscal 2808992, av6nd calitatea de Partener 2

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA _ COMUNA SAGEATA,

cu sediul in comuna S5geata, str. PrincipalS, jude[ul BuzEu, cod

pogtal t27525, codul fiscal 4t54266, av6nd calitatea de Partener
3



4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA VADU
PAFII, cu sediul in localitatea Vadu Pagii, str. PrincipalE, nr, 26,
cod pogtal L27650, codul fiscal 4385538, av6nd calitatea de
Partener 4

au convenit urm5toarele :

Art, 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile 9i

obligafiile pEr[ilor, contribulia f]nanciar5 proprie a fiec5rei pEr[i
la bugetul proiectului, precum gi responsabilitSfile ce le revin in
implementarea activitSlilor aferente proiectului: "Stimularea
mobilitSlii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii
rutiere de transport pe tronsonul limit5 jude! BrEila - Robeasca

- Vadu Pagii (EB5)", care este depus in cadrul Programului
Operafional Regional 2OL4-2O2O, Axa prioritar6 6:
imbun[tfilirea infrastructurii rutiere de importan!5 regionalS,
Prioritatea de investilie 6.1, Stimularea mobilitSfii regionale
prin conectarea nodurilor secundare gi terliare la infrastructura
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte
POR/103/6/l/Cregterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale gi urbane situate in proximitatea re[elei TEN-T prin
modernizarea drumurilor judelene, precum 9i pe durata de

durabilitate gi de valabilitate a contractului de finanfare.
(2) Prezentul acord se constituie anex5 la cererea de finanlare.

Art. 3. Roluri 9i responsabilitili in implementarea proiectului
(1) Rolurile gi responsabilit5lile sunt descrise in tabelul de mai jos si

corespund prevederilor din Cererea de finanfare:

Organiza!ia Roluri 9i responsabilitSli

Lider de
parteneriat
Partener 1
Unitatea
Administrativ
- Teritoriali
Judeful
Buziu

I.Activit5fi realizate inainte de depunerea
cererii de finanfare

I.A.1 Pregitirea dosarului cererii de finanlare
I.A,1.1 PregEtirea cererii de finanfare

II. Activit5li ce se vor desfigura dupi
depunerea cererii de finanlare

II.A.1 Activitatea de pregitire a Proiectului
Tehnic si obtinere Autorizatie de Construire



II.A.1.1. Preg5tirea Proiectului Tehnic Si obtinerea
Autorizaliei de Construire

II. A.2 Pregitirea documentatiilor de achizitie
gi incheierea contractelor cu operatorii
economici
II.A.2.1 Achizi[ia serviciilor de realizare a proiectului
tehnic 9i a asistenlei tehnice din partea proiectantului
II.A.2.2 Achizi[ia execufiei de lucr5ri
II.A.2.3 Achizi[ia serviciului de dirigenfie de gantier
lIrA.2.4 Achizifia serviciului de realizare a

materialelor de informare 9i publicitate
II.A.2.5 Achizi[ia serviciului de realizare a auditului
extern al proiectului

II. A.3 Execulia lucririlor de construclie
II.A.3.1. Execufia lucr5rilor de constructie

IL A.4 Asistenli tehnici 9i dirigenlie de gantier
II.A.4.1 Asisten;5 tehnicd din partea proiectantului
11.A.4.2 Asisten[5 tehnic5 - dirigenlie de gantier

II.A.5 Informarea 9i publicitatea in cadrul
proiectului
II.A,5.1 Informarea si
proiectului

publicitatea Tn cadrul

II. A.6 Activitatea de audit
II.A,6.1. Realizare audit financiar

II.A.7, Managementul proiectului
ll.A.7, 1 Manaqementul proiectului

Partener 2
Unitatea
Administrativ
- TeritorialS
Comuna
Robeasca

1. Furnizare informafii 9i documente necesare pentru
proiect
2. Participarea la int6lnirile de lucru organizate de
c5tre liderul de parteneriat

Partener 3
Unitatea
Administrativ
- TeritorialS
Comuna
Sigeata

1. Furnizare informafii 9i documente necesare pentru
proiect
2. Participarea la intSlnirile de lucru organizate de
c5tre liderul de parteneriat



Partener 4 | 1. Furnizare informatii Si documente necesare pentru
Unitatea 1 proiect
Administrativ | 2. Participarea la int6lnirile de lucru organizate de
- TeritorialS I cdtre liderul de parteneriat
Comuna
Vadu Pasii

(2) Contributia la co-finanlarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contributie la co-finanlarea cheltuielilor totale ale
proiectului asa cum este precizat in Cererea de finanfare si in prezentul
acord.
Orqanizatia Contributia (unde este cazul)
Lider de
parteneriat
Partener 1
Unitatea
Administrativ
- TeritorialS
Judelul Buziu

Valoarea contribu!iei la total cheltuieli eligibite
(2.345.076,13 lei reprezent6nd 2o/o din valoarea
cheltuielilor eligibile)
Valoarea contribufiei la total cheltuieli neeligibile
(2.826.469,23 lei si 100o/o din totalul cheltuielilor
neeligibile)
Valoarea contribuliei la valoarea totalS a proiectului
(5.171.545,36 lei gi 4,3L o/o din valoarea totalS a
proiectului)

Partener 2
Unitatea
Administrativ
- Teritoriali
Comuna
Robeasca

Valoarea contribuliei la total cheltuieli eligibile (0,00
lei reprezentSnd 0,00o/o din valoarea cheltuielilor
eligibile)
Valoarea contribuliei la total cheltuieli neeligibile
(0,00 lei si 0,00o/o)
Valoarea contribu[iei la valoarea totalS a proiectului
(0,00 lei si 0,00o/o)

Partener 3
Unitatea
Administrativ
- Teritoriald
Comuna
Sdgeata

Valoarea contribuliei la total cheltuieli eligibile (0,00
lei reprezent6nd 0,00o/o din valoarea cheltuielilor
eligibile)
Valoarea contribufiei la total cheltuieli neeligibile
(0,00 lei si 0,00o/o)
Valoarea contribuliei la valoarea totalS a proiectului
(0,00 lei si 0,00o/o)

Partener 4
Unitatea
Administrativ
- Teritoriali
Comuna Vadu
Pagii

Valoarea contribu[iei la total cheltuieli eligibile (0,00
lei reprezent6nd 0,00o/o din valoarea cheltuielilor
eligibile)
Valoarea contribu[iei la total cheltuieli neeligibile
(0,00 lei si 0,00o/o)
Valoarea contribu[iei la valoarea totalS a proiectului
(0,00 lei si 0,00o/o)



(3) PlStile

Responsabilit5lile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza in
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgent6 a Guvernului nr.
4O/20L5 privind gestionarea financiar5 a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2Ot4-2020 9i ale Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgent6 a Guvernului nr. 4Ol2O15
privind gestionarea financiarE a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2OL4-2020, aprobate prin HG nr. 9312016. in acest sens,
se vor inlude in acordul de parteneriat prevederi precum urm6toarele:

a) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de
rambursare/plat5 c5tre OI/autoritatea de management , iar autoritatea
de management vireazS, dupE efectuarea verificdrilor necesare,
valoarea cheltuielilor nerambursabile in conturile liderului de
parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, 9i in concordan!5 cu
valoarea corespunzStoare activitS[iilactivit5lilor proprii din proiect,
asumate conform prevederilor art. 3, alin.(1) 9i (2) din acordul de
parteneriat.
b) liderul de parteneriat igi cuprinde in bugetul propriu sumele pentru
creditele de angajament gi creditele bugetare in limita sumei necesare
finan!5rii valorii corespunz5toare activitSfiilactivit5!ilor proprii din
proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anex5
la cererea de finanfare.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a acordului incepe la data semnErii

prezentului acord 9i inceteazd la data la care Contractul de finanlare
aferent proiectului igi inceteazd valabilitatea. Prelungirea perioadei de
valabilitate a contractului de finan[are conduce automat la extinderea
Perioadei de valabilitate a prezentului accord.

Art. 5. Drepturile si obligaliile liderului de parteneriat
(Partenerului 1 - Unitatea Administrativ Teritoriali - Iudetul
Buziu)
A. Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat are dreptul sE solicite celorlalfi parteneri

furnizarea oric5ror informalii 9i documente legate de proiect, in scopul
elabor5rii rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plat5.

B, Obligaliile liderului de parteneriat



(1) Liderul de parteneriat (Unitatea Administrativ TeritorialS - Judetul
Buzbu) va semna Cererea de finan[are gi Contractul de finanfare.
(2) Liderul de parteneriat (Unitatea Administrativ TeritorialS - Judetul
Buz5u) va consulta partenerii cu regularitate 9i ii va informa despre
progresul in implementarea proiectului.
(3) Propunerile pentru modificEri importante ale proiectului (de exemplu
activitS[i, parteneri etc.) trebuie sE fie convenite cu partenerii inaintea
solicit6rii aprob5rii de c6tre Autoritatea de management/Organismul
intermediar POR.
(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea c5tre
OI/Autoritatea de Management a cererilor de rambursare/plat5,
impreun6 cu documentele justificative, a rapoartelor de progres etc.,
conform prevederilor contractuale gi procedurale.
(5) Liderul de parteneriat are obligalia indosarierii 9i p5str6rii tuturor
documentelor proiectului in original precum gi copii ale documentelor
partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activit5tile 9i
cheltuielile eligibile in vederea asigurErii unei piste de audit adecvate, in
conformitate cu legislalia comunitar5 gi national5. Toate documentele
vor fi p5strate p6n5 la Tnchiderea oficialS a Programului sau p6n5 la

expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine
ultima.
(6) in cazul Tn care autoritSlile cu competente in gestionarea
fondurilor europene constat5 neindeplinirea sau indeplinirea partialS a

indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, in conformitate cu
prevederile art. 6 din OUG nr.6612011, in functie de gradul de realizare
a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenli activit5[ilor proprii, liderul
de parteneriat 9i partenerii r5spund proporfional sau in solidar pentru
reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plat5.
(7) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile
identificate in cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform
notificdrilor gi titlurilor de crean[5 emise pe numele s5u de c5tre
Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturite 9i obligafiile Partenerului 2 - Unitatea
Administrativ - Teritoriali Comuna Robeasca

A. Drepturile Partenerului 2 Unitatea Administrativ
TeritorialS Comuna Robeasca
(1) Partenerul 2 are dreptul sE fie consultat cu regularitate de c6tre
liderul de proiect, sE fie informat despre progresul in implementarea
proiectu lui.
(2) Partenerul 2 are dreptul sE fie consultat de c5tre liderul de
parteneriat in privin[a propunerilor pentru modific5ri importante ale



proiectului (activitSli, parteneri etc.), inaintea solicit5rii aprobHrii de
c5tre AM / OI POR.

B. Obligaliile Partenerului 2 Unitatea Administrativ
Teritorial5 Comuna Robeasca
(3) Pune la dispozilia Liderului de parteneriat (Unitatea Administrativ -

TeritorialS Jude[ul BuzEu) orice suprafalE de teren aparlin6nd
domeniului public sau privat al comunei necesarE pentru implementarea
proiectului;
(4) Se obligE sE contribuie la procesul de congtientizare public6 privind
necesitatea menfinerii in parametri normali de funclionare a elementelor
de infrastructurE adiacente drumului;
(5) Se obligE sE intre[inE 9anfurile, rigolele, podefele, planta[iile,
trotuarele, cEile pietonale sau altele asemenea pe sectoarele de drumuri
publice care traverseaz5 localitatea.
(6) SA p5streze toate documentele originale in vederea asigur5rii unei
piste de audit adecvate, Tn conformitate cu regulamentele comunitare 9i
nafionale. Toate documentele vor fi pSstrate cel pulin 5 (cinci) ani dupE
expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanlare.;
(7) Partenerul 2 este obligat s5 furnizeze liderului de parteneriat orice
informalii sau documente privind implementarea proiectului, in scopul
elabor5rii rapoartelor de progres.
(B) Partenerul 2 este obligat sE transmit5 copii conforme cu originalul
dupE documentele justificative, in scopul elaborErii cererilor de
rambursare/plat5
(g) in cazul unui prejudiciu, partenerul din vina c5ruia a fost cauzat
prejudiciul r5spunde solidar cu liderul de proiect;
(10) Se oblig5 sd men[inE in proprietatea public5 a UnitSlii Administrativ
- Teritoriale Comuna Robeasca, bunurile imobile puse la dispozifia
Liderului de parteneriat pentru modernizare, pentru care s-a alocat
finanfare, pe intreaga perioada de durabilitate a acestuia, respectiv cel
pulin 5 ani de la efectuarea plSlii finale.
(11) Partenerul 2 are obligatia de a respecta prevederile legislatiei
nalionale 9i comunitare in vigoare in domeniul achizitiilor publice,
ajutorului de stat, egalitSlii de ganse, dezvolt5rii durabile, inform5rii 9i
publicit5[ii in implementarea activitSlilor proprii.
(12) in vederea efectuErii verific5rilor prev5zute la alin. anterior,
Partenerul 2 are obliga[ia sE acorde dreptul de acces la locurile gi spaliile
unde se implementeaz5 Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice
care au legdturE direct5 cu proiectul, 9i sE punE la dispozifie
documentele solicitate privind gestiunea tehnicb 9i financiarE a
Proiectului, at6t pe suport h6rtie, c6t 9i in format electronic.



Documentele trebuie sa fie ugor accesibile 9i arhivate astfel inc5t, sE
permitd verificarea lor.

Art. 7. Drepturile si obligaliile Partenerului 3 - Unitatea
Administrativ Teritoriali - Comuna Sigeata

A. Drepturile Partenerului 3 - Unitatea Administrativ TeritorialS
- Comuna Sigeata
(1) Partenerul 3 are dreptul sE fie consultat cu regularitate de cdtre
liderul de proiect, sE fie informat despre progresul in implementarea
proiectului.
(2) Partenerul 3 are dreptul sE fie consultat de c5tre liderul de
parteneriat in privin[a propunerilor pentru modific5ri importante ale
proiectului (activit5[i, parteneri etc.), inaintea solicit5rii aprobErii de
c5tre AM / OI POR.

B. Obligaliile Partenerului 3 - Unitatea Administrativ TeritorialS
- Comuna Sigeata
(3) Pune la dispozilia Liderului de parteneriat (Unitatea Administrativ -
TeritorialS Jude[ul BuzEu) orice suprafaf5 de teren apar[in5nd
domeniului public sau privat al comunei necesar6 pentru implementarea
proiectului;
( ) Se obligE sE contribuie la procesul de congtientizare publicE privind
necesitatea men[inerii in parametri normali de func[ionare a elementelor
de infrastructurE adiacente drumului;
(5) Se obligH sE intrefinE 9anfurile, rigolele, podefele, planta[iile,
trotuarele, cEile pietonale sau altele asemenea pe sectoarele de drumuri
publice care traverseaz5 localitatea.
(6) SE p5streze toate documentele originale in vederea asigur5rii unei
piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele comunitare gi

nafionale. Toate documentele vor fi p5strate cel pulin 5 (cinci) ani dupE
expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanlare.;
(7) Partenerul 3 este obligat sd furnizeze liderului de parteneriat orice
informalii sau documente privind implementarea proiectului, in scopul
elabor6rii rapoartelor de progres.
(B) Partenerul 3 este obligat sE transmit5 copii conforme cu originalul
dupE documentele justificative, in scopul elaborErii cererilor de
rambu rsare/plat5
(9) In cazul unui prejudiciu, partenerul din vina cbruia a fost cauzat
prejudiciul r5spunde solidar cu liderul de proiect;
(10) Se oblig5 sE men[inE in proprietatea public5 a UnitSfii Administrativ
- Teritoriale Comuna SEgeata, bunurile imobile puse la dispozilia
Liderului de parteneriat pentru modernizare, pentru care s-a alocat



finan[are, pe intreaga perioada de durabilitate a acestuia, respectiv cel
pulin 5 ani de la efectuarea plStii finale.
(11) Partenerul 3 are obliga[ia de a respecta prevederile legislatiei
nalionale 9i comunitare in vigoare in domeniul achizitiilor publice,
ajutorului de stat, egalitSfii de ganse, dezvoltdrii durabile, inform5rii 9i
publicit5lii in implementarea activit5filor proprii.
(12) in vederea efectuErii verific5rilor prev5zute la alin. anterior,
Partenerul 3 are obliga[ia sE acorde dreptul de acces la locurile gi spaliile
unde se implementeaz5 Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice
care au leg5turE direct5 cu proiectul, 9i sE punE la dispozifie
documentele solicitate privind gestiunea tehnic5 9i financiarE a
Proiectului, atSt pe suport h6rtie, c6t 9i in format electronic.
Documentele trebuie sa fie ugor accesibile gi arhivate astfel inc6t, sE

permit6 verificarea lor.

Art. 8. Drepturile si obligaliile Partenerului 4 - Unitatea
Administrativ Teritorial6 - Comuna Vadu Pagii

A, Drepturile Partenerului 4 Unitatea Administrativ
TeritorialS Comuna Vadu Pagii
(1) Partenerul 4 are dreptul sE fie consultat cu regularitate de c5tre
liderul de proiect, sE fie informat despre progresul in implementarea
proiectu lui.
(2) partenerul 4 are dreptul sE fie consultat de c5tre liderul de
parteneriat in privinla propunerilor pentru modificdri importante ale
proiectului (activitEli, parteneri etc.), inaintea solicit5rii aprobErii de

c5tre AM / OI POR,

B. Obligaliile Partenerului 4 - Unitatea Administrativ Teritoriali
- Comuna Vadu Pagii
(3) pune la dispozi[ia Liderului de parteneriat (Unitatea Administrativ -

ieiitorialS Jude[ul BuzEu) orice suprafalE de teren aparlindnd
domeniului public sau privat al comunei necesarE pentru implementarea
proiectului;
t+) Se obligE sE contribuie la procesul de congtientizare publicE privind
necesitatea menlineriiin parametri normali de funcfionare a elementelor
de infrastructurE adiacente drumului ;

(5) Se obligE sE intrefinE 9ahfurile, rigolele, podelele, plantafiile,
trotuarele, c5ile pietonale sau altele asemenea pe sectoarele de drumuri
publice care traverseaz5 localitatea.
(O) Sa p5streze toate documentele originale in vederea asigurSrii unei
piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele comunitare si



nalionale. Toate documentele vor fi pSstrate cel pulin 5 (cinci) ani dupE
expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanlare.;
(7) Partenerul 4 este obligat sE furnizeze liderului de parteneriat orice
informalii sau documente privind implementarea proiectului, in scopul
elabor5rii rapoartelor de progres.
(B) Partenerul 4 este obligat sE transmit5 copii conforme cu originalul
dupE documentele justificative, in scopul elaborErii cererilor de
rambursare/plat5
(9) In cazul unui prejudiciu, partenerul din vina c5ruia a fost cauzat
prejudiciul r5spunde solidar cu liderul de proiect;
(10) Se oblig5 sH menlinE Tn proprietatea publicd a Unit5[ii Administrativ
- Teritoriale Comuna Vadu Pagii, bunurile imobile puse la dispozilia
Liderului de parteneriat pentru modernizare, pentru care s-a alocat
finanfare, pe intreaga perioada de durabilitate a acestuia, respectiv cel
putin 5 ani de la efectuarea plStii finale,
(11) Partenerul 4 are obligatia de a respecta prevederile legislatiei
nationale 9i comunitare Tn vigoare in domeniul achizitiilor publice,
ajutorului de stat, egalitS[ii de ganse, dezvoltdrii durabile, informdrii 9i
publicitSlii in implementarea activitSfilor proprii.
(12) in vederea efectuErii verific5rilor prev5zute la alin. anterior,
Partenerul 4 are obligalia sE acorde dreptul de acces la locurile gi spafiile
unde se implementeaz5 Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice
care au leg5turE direct5 cu proiectul, gi sE punE la dispozifie
documentele solicitate privind gestiunea tehnicE gi financiarE a
Proiectului, at6t pe suport hdrtie, c6t gi in format electronic.
Documentele trebuie sa fie ugor accesibile gi arhivate astfel inc6t, sE

permit5 verificarea lor.

Art. 9. Achizilii publice
(1) Achiziliile in cadrul proiectului vor fi f5cute membrii parteneriatului,
cu respectarea legislaliei in vigoare, a condi[iilor din contractul de
finanlare gi a instructiunilor emise de AM/OI 9ilsau alte organisme
abilitate.

Art. 1O. Proprietatea
(1) PErlile au obligafia sE menfinE proprietatea terenului aferent
traseului modernizat pentru 9i natura activitSfii pentru care s-a acordat
finan[are, p€ o perioad6 de cel putin 5 ani de la data efectu5rii pl5lii
finale/de dare in exploatare 9i sE asigure exploatarea gi intrelinerea in
aceast5 perioad6;
(2) PErlile au obligafia sE foloseasc5 conform scopului destinat gi sE nu
vdnd5 sau sE instr5ineze, sub orice form5, bunurile mobile sau imobile
finanlate prin POR 2OL4 - 2020, pe o perioada de 5 ani de la efectuarea
pl5!ii finale,



Art. 11. Confidenlialitate
(1) P5rtile semnatare ale prezentului acord convin sE pSstreze in
strict5 confidentialitate informatiile primite in cadrul gi pe parcursul
implement5rii proiectului gi sunt de acord sE previnE orice utilizare sau
divulgare neautorizat5 a unor astfel de informa[ii. P5r[ile infeleg sE
utilizeze informatiile confidentiale doar in scopul de a-gi indeplini
obliga[iile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Legea aplicabilS
(1) Prezentului Acord i se va aplica gi va fi interpretat Tn

conformitate cu legea rom5n5.
(2) Pe durata prezentului Acord, p5rtile vor avea dreptul sE

convinE in scris asupra modific5rii anumitor clauze, prin act adilional.
Orice modificare a prezentului acord va fi valabil5 numai atunci c6nd
este convenit5 de toate pErtile.

Art. 13. Dispozilii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul accord sau in

legStur5 cu el, pe care p5rfile nu le pot solufiona pe cale amiabilS, vor
fi solufionate de instanfele competente.

intocmit in 5 exemplare, in limba rom6n5, c6te unul pentru fiecare
parte gi un original pentru cererea de finan[are.

SemnEturi

Lider de
parteneriat
(Partener 1)
Unitatea
Administrativ -
Teritoriali
Judelul Buziu

Numele,
prenumele gi
funclia
reprezentantului
legal al
organizafiei

Semndtura Data gi locul
semnant

Partener 2
Unitatea
Administrativ -
TeritorialS
Comuna
Robeasca

Numele,
prenumele gi
funclia
reprezentantului
legal al
organizaliei

Semndtura Data si locul
semndrii

Partener 3 Numele,
prenumele si

Semndtura Data gi locul
semnant



Unitatea
Administrativ -
TeritorialS
Comuna
SHgeata

funclia
reprezentantului
legal al
organizaliei

Partener 4
Unitatea
Administrativ -
TeritorialS
Comuna Vadu
Pasii

Numele,
prenumele gi
funclia
reprezentantului
legal al
orqanizatiei

Semndtura Data si locul
semndrii



coNsrlruL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

N r. tO9 54 I 07 .O8.2O17

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Judelul
Buziu, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Sigeata 9i UAT

Comuna Vadu Pagii pentru promovarea proiectului "Stimularea
mobilitSlii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii

rutiere de transport pe tronsonul limiti judet Briila - Robeasca
- Vadu Pagii (E85)"

forma actualizati in urma evaluHrii tehnico-financiare-

pe parcursul procesului de evaluare tehnico-financiare a cererii de finantare
pentru proiectul "stimularea mobilitSlii la nivel regional prin modernizarea
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limitS judef Briila - Robeasca -
Vadu pagii (EB5)" comisia constituit5 in cadrul Agenf iei pentru Dezvoltare
RegionalS Sud-Est a formulat o serie de recomand5ri privind modificarea bugetului
proiectului, dup5 cum urmeazd'.

- trecerea costurilor privind lucrarile de amenajare albie pentru podul

existent la km 26+67O din categoria lucr5rilor eligibile in cea a lucrErilor neeligibile
(400.3O7,07 lei cu TVA);

- actualizarea valorilor incluse in
de L9o/o, cu exceplia cheltuielilor deja
tehnico - economicS, avize);

- recalcularea cotelor TVA in sensul eliminSrii valorilor TVA pentru o serie de

taxe 9i comisioane care nu sunt purt5toare de TVA.
In acest sens, comisia de evaluare a solicitat corelarea cererii de finan[are

cu modific5rile intervenite.
Suslin adoptarea proiectului de hot[r6re in forma prezentat5.

PRE$EDINTE,

bugetul proiectului prin aplicarea cotei TVA
plStite la cota TVA de 20o/o: (documentalia


