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ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA ARONEANU 

CONSILIUL LOCAL 

 
Telefon/fax 0232/299.255 Cod fiscal 4540038 Cod poştal 707020 e-mail: primariaaroneanu@yahoo.com internet: http : www.comunaaroneanu.ro 

Hotărârea nr. 60 
[cu privire la aprobarea  „proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiți – Restaurare, 

consolidare, reabilitare Biserica Sfântul Nicolae - Aroneanu”] 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARONEANU, 
legal constituit, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 30 aprilie 2009, 

 

având în vedere: referatele de specialitate înregistrate sub numărul 2719/30.04.2009, ale referentului de specialitate gr. 

II cu atribuţii pe urbanism, domnul Niţă Alexandru-Irinel, precum şi al referentului cu atribuţiile specifice contabilului-şef din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, doamna Diana Oboroceanu, prin care solicită Consiliului 

Local al comunei Aroneanu aprobarea „proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiți – 

Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfântul Nicolae - Aroneanu”, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 

44 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

 

dând citire: proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 2720/30.04.2009 cu privire la aprobarea propunerii mai sus 

menţionate, proiect iniţiat de Primarul comunei Aroneanu, judeţul Iaşi, domnul Benoni Moruzi, Viceprimarul comunei Paul 

Zlăvog şi consilierii locali: Neculai Bârlescu, Petru Bran, Ioan Pleşcan, Ghiţică Moroşanu, Cristinel Henea, Rodica-Daniela 

Rotariu, în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; - 

avizelor favorabile înregistrate sub numărul 2721/30.04.2009 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 

Aroneanu pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 44 şi  art. 54 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; - avizului favorabil cu privire la legalitatea adoptării prezentei 

hotărâri al secretarului comunei Aroneanu, jr. Mancaş Gabriel, prin contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 47 

coroborat cu art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

 

examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – 

Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe ”; Ordinul Nr. 969/2722 din 29 iulie 2008  

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuinţelor si al ministrului economiei si finanţelor nr. 

144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Restaurarea si 

valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare 

"Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013; Hotărârea 

Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele 

operaţionale, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii si lucrari de intervenţii, în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si funcţionarea Ministerului 

Dezvoltarii, Lucrărilor Publice si Locuinţelor, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 18/2009 a bugetului de stat pe 

anul 2009; Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi 

completată; Legea nr. 82/1991, a contabilităţii, republicată; Ordinul nr. 1792/2002 publicat M. of. nr. 37/23.01.2003 al 

Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; O.U.G.R. nr. 

119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată; O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv; O.M.F.P. nr. 520/2003 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare; O.U.G.R. nr. 92/2003 privind codul 

de procedură fiscală; Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea O.U.G.R. nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală; Legea nr. 

199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985; Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată; O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale; Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

mailto:primariaaroneanu@yahoo.com
http://www.comunaaroneanu.ro/


 
Adoptată astăzi, 30 aprilie  2009 

  Preşedinte de şedinţă,      Vizat pentru legalitate – secretar, 

               Consilier Local, Mihai Creţu                                     Jr. Mancaş Gabriel 

2 

ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 36 alin. (2) lit. (e), alin. (7) lit. (a), art. 37 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. (a) şi lit. (f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, şi din 

considerentele prezentate adoptă  următoarea 

 

hotărâre 
 

ART. 1.  (1) Se aprobă proiectul și cheltuielile legate de proiect pentru 

obiectivul de investiți – Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfântul 

Nicolae – Aroneanu, după cum urmează: 

 

 (2) Sumele reprezentând „Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile 

– 163.504,80 lei” și „Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile” – 

23.770,00 lei” vor fi suportate și asigurate exclusiv de comuna Aroneanu din 

bugetul propriu.  

ART. 2.  Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor 

prezentei hotărâri atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, 

administrativă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz. 

ART. 3. Copii de pe prezenta hotărâre se vor afişa public la sediul comunei Aroneanu şi se vor 

comunica: Primarului şi personalului cu atribuţiile specifice contabilului – şef din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului pentru luarea la cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire; Instituţiei Prefectului 

judeţului Iaşi - Direcţiei controlul legalităţii actelor administrative de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării în vederea verificării legalităţii acesteia; Parohiei „Sf. Neculai” din sat 

Aroneanu; altor persoane fizice sau juridice interesate, autorităţi sau instituţii publice, toate prin grija 

secretarului  comunei Aroneanu. 
 
Înt./red. M.G. 

Ex. 2/Ds. 3/2009 

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a proiectului, din 
care : 

9.740.645,30 

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 

23.770,00 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 

8.175.240,00 

c. TVA 1.541.635,30 

II Contribuţia proprie în proiect, din 
care : 

187.274,80 

a. Contribuţia solicitantului la 
cheltuieli eligibile 

163.504,80 

b. Contribuţia solicitantului la 
cheltuieli neeligibile 

23.770,00 

III  TVA* 1.541.635,30 

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 

 
8.011.735,20 
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Anexa la H.C.L. Aroneanu nr. 58 din 30.04.2009 
 

 

1 

Acord de parteneriat 
 
Art. 1. Părţile 
1. Unitatea Administrativ-Teritorială Aroneanu, prin primar Benoni Moruzi, cu sediul în 
sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, cod fiscal 4540038, având calitatea de 
lider de proiect (partener 1) 
2. Parohia „Sf. Nicolae„ Aroneanu, prin preot paroh Buzenchi Ovidiu, cu sediul în sat 
Aroneanu, comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, cod fiscal  nr. ??????? – având calitatea de 
partener 2 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 
contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile 

ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: Reabilitarea bisericii – 

Monument istoric categ. A., care este depus în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară nr. 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
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turismului- Domeniul major de intervenţie nr. 5.1 – “Restaurarea şi valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea 

infrastructurilor conexe”,  
(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
 
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
acestor aspecte ale parteneriatului: 
 
Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
Lider de proiect (Partener 1) Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare 
partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informaţiile furnizate în 
formularul Cererii de finanţare 
Partener 2 
Partener n 
(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
 
Organizaţia Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuţiei (în lei) 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) 
Partener 2 
Partener n 
 
 
(3) Plăţi 
Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din 
contul deschis distinct al proiectului. 
Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către 
Liderul de proiect (Partener 1). 
Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 
b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 
 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 
Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 30/04/2009 şi 31 decembrie 
2020. 
Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 dec 2020. 
 
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1) 
Drepturile liderului de proiect 
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 
informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a 
cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică. 
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Obligaţiile liderului de proiect 
(2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 
finanţare. 
(3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 
despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 
(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către 
Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. Când nu se ajunge la un 
acord asupra modificărilor, Liderul de proiect (Partener 1) va indica acest lucru când va 
solicita aprobarea Autorităţii de Management / Organismului Intermediar POR. 
(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în 
vigoare. 
(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, 
împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 
(7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de 
rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost 
certificate ca eligibile. 
(8) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe 
din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la 
cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate 
responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii. 
(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina 
căruia a fost cauzat prejudiciul. 
 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, n 
Drepturile partenerilor 2, 3, n 
(1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi 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 obţinute 
din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost 
certificate ca eligibile. 
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 
informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către 
liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management / Organismul 
Intermediar POR. 
 

Obligaţiile partenerilor 2, 3, n 
(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
spre verificare. 
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(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 
(7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană 
sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de 
implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. 
(8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres. 
(9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect. 
 
Art. 7. Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea obiectivului de patrimoniu reabilitate şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după 
finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această 
perioadă. 
(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra distribuirii 
echitabile a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate din finanţarea nerambursabilă. 
Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 
(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 
(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 
ani de la finalizarea proiectului. 
Art. 8. Părţile au obligaţia să se asigure că nu se vor desfăşura activităţi economice în 
scopul obţinerii de profit din utilizarea obiectivului de patrimoniu reabilitat (infrastructura 
şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 
2007-2013 nu vor fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală) 
 
Art. 9. Dispoziţii finale 
(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită 
de toate părţile. 
(2) 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. 
(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
Întocmit în număr de 4(patru) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare 
parte, unul pentru Organismul Intermediar din cadrul ADR nume ADR şi unul pentru 
Autoritatea de Management. 
 
 

Semnături : 
 
 Partener 1 

Lider de proiect 
Comuna Aroneanu, Judeţul Iaşi, 
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 Primar Benoni Moruzi 
                                           

Semnătura                 Data şi locul semnării 
 
 
 

Partener 2   
Parohia „Sf. Nicolae” Aroneanu,  
Preot paroh, Ovidiu Buzenchi                                           

 
Semnătura                  Data şi locul semnării 

 
 
 
 


