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ACT ADITIONAL l{R.3

la contractul de finanfare nr. 1717105.03.2018

in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice

locale, cu modific6rile gi completdrile ulterioare, ale art.10 din O.U.G. nr.2812013 pentru aprobatea

Programului nalional de dezvoltare 1oca16, aprobatd prin Legea m. 89i2015, cu modificlrile ;i
completdrile ulterioare, ale art. 12 din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a

prevederilor Ordonanlei de urgenJd a Guvernului nr. 2812013 pentru aprobarea Programului nalional

de dezvoltare localS aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltdrii regionale gi

administraliei publice nr. 185112013, republicat, cu modificirile qi completdrile ulterioare;

in temeiul art. I din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului m. 9312021 privind instituirea unor mdsuri

pentru derularea Programului nalional de dezvoltare local[ etapa a II-a qi pentru modificarea art. IV
alin. (1) din Ordonanla de urgenlI a Guvernului nr. 612017 pentru modificarea qi completarea unor
acte normative, precum ;i pentru stabilirea unor mdsuri privind rcalizarea investiliilor finanfate din
fonduri publice,

inbazapunctului VIII, alin. (1) din contractul de finan{arenr.1717105.03.2018,

Ministerul Dezvoltlrii, Lucririlor Publice qi Administra{iei, denumit in continuare MDLPA, cu

sediul in Bd. LibertAtii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucure$ti, tel.: 0372.114.599

fax:0372.114.533, cod fiscal 26369185, cont RO07TRE223A705000510238X, deschis la
TrezoreriaMunicipiului Bucureqti,reprezentat de domnul CSEKE ATTILA, ministrul dezvoltArii,

lucrdrilor publice qi administraliei, in calitate de ordonator principal de credite, ca autoritate
publicfl centrall, coordonatoare a Programului na{ional de dezvoltare locall

$i
Unitatea administrativ teritoriali Comuna Aroneanu, jude{ul Ia;i, reprezentatil prin domnul
Benoni MORUZI in calitate de primar, cu sediul in Comuna Arcneanu, judelul Iaqi, tel.:

02321299.255, fax: 02321290.760, cod fiscal: 4540038, cont: RO91TREZ4062L420265XXXXX,
deschis la Trezorena Municipiului Iaqi, ca beneficiar al Programului nafional de dezvoltare

locali,

prin prezentul act aditional convin asupra modificdrii unor prevederi d-n contractul de finantare

inregistrat la Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice qi Administraliei cu ff. 1717105.03.2018 gi

la Unitatea Administrativ Teritoriald Comuna Aroneanu cu ff. 2010113.03.2018 qi anume:

Art. I. Valoareu jinanldrii acordate din bagetul MDLPA se suplimenteazd cu suma de

1.879,779,75 lei, iar Punctul IV. din contractul de finanlare - Obiectul Si valoarea contractului -
se modificd qi va avea urmdtorul con{inut:

,,(1) Obiectul contractului il constituie alocarea unei finan!5ri din bugetul Ministerului
Dezvoltdrii, Lucririlor Publice qi Administralieiin sumd totald de 2.850.952,75Lei pentru realizarea

obiectivului de investilii ,,Reabilitare grddinila qi extindere pentru creq[ in comuna Aroneanu,
judelul Ia;i" in baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltdrii regionale, administra{iei
publice qi fondurilor europene rrr.3699 /2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investilii qi

sumele alocate acestora pentru finantarea Programului naJional de dezvoltare locald, pentru judeiul

Iaqi, in perioada 2017-2022, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
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(2) Valoareatotald a investiliei este de 3.003.015,71 lei.

(3) Cheltuielile aferente contribufiei de la bugetul de stat sunt cele prevdzute in Ordonanfa

de urgenlI a Guvernului nr. 2812013, aprobat[ prin Legea nr. 8912015, cu modificdrile Ei

completdrile ulterioare qi in Normele Metodologice."

Art. II. Punctul V, Modalitatea de transfer a sumelor- se modificd qi va avea urm6torul continut:

,,(1) Transferul sumelor de la Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice qi Administraliei
cdtre beneficiar se va face in conformitate cu prevederile Ordonanfei de urgen]6 a Guvernului nr.

2812013, aprobatd,prin Legea nr.8912015, cu modificirile qi completirile ulterioare qi ale Normelor
Metodologice, in limita creditelor bugetare aprobate in buget cu aceast6 destinalie precum qi a
contractului de finan{are incheiat, pe baza cheltuielilor care se frnanfeazd prin Program, numai
pentru bunurile achizi[ionate, serviciile prestate, lucririle executate, dupd aprobarea Ordinului
viceprim-ministrului, ministrul dezvolt[rii regionale, administraliei publice qi fondurilor europene

nr.3699 12017 privind aprobarea listei obiectivelor de investilii gi sumele alocate acestora pentru
frnargareaProgramului na{ional de dezvoltare locald, pentru judelul Iaqi, in perioada 2017-2022, cu

modificirile Ei completdrile ulterioare.

(2) Creditele bugetare aferente prezentului contract de finan{are se transferd beneficiarului
in ordinea cronologicf, de inregistrarelaMinisterul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice qi Administraliei
a solicitdrilor de transfer a sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achizi[ionate/serviciilor
prestate/lucrdrilor executate. Solicitarea de transfer se intocmeEte in scris Ei se transmite in original,
in funclie de necesitdli, corelat cu graficele de livrare de bunuri, prestare servicii, execulie lucrdri,
in limita creditelor bugetare aprobate ;i a contractelor de finanfare multianuale incheiate, conform
modelului corespunzdtor prevdzut in Normele Metodologice.

(3) in situafia in care documentaliile transmise de beneficiar qi inregistrate la Ministerul
Dezvoltdrii, Lucr[rilor Publice;i Administratiei in vederea decontdrii nu sunt complete;i conforme
cu prevederile legale Ei/sau necesit[ clarificdri, in termen de 10 zile lucritoare de Ia data inregistr[rii
se comunic[ beneficiarului observaliile qi/sau propunerile necesare modificirii/completdrii acestora,
cu precizarea cd solicitarea de transfer rcvizuitd cu modificdrile/completdrile ulterioare aduse

documentaliei iniliale va primi un nou numdr de inregistrare fiind consideratd solicitare nou6.

(4) Sumele necesare pentru decontarea de cdtre beneficiar a bunurilor
achizilionate/serviciilor prestate/lucrdrilor executate, aferente solicitirilor de transfer care se

inregistreazd la Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice qi Administraliei pAnE in ultima zi
lucrdtoare a lunii noiembrie a fiecdrui an, in perioada de derulare a contractului de finanfare se

transferd beneficiarului p6nd la sfhrqitul anului bugetar in care au fost inregistrate, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.

(5) tn situafia epuizdrii creditelor bugetare disponibile in anul in curs, prevdzute in bugetul
Ministerului Dezvoltdrii, Lucririlor Publice ;i Administrafiei cu aceastd destinafie, Ministerul
Dezvoltdrii, Lumirilor Publice ;i Administraliei inqtiinfeaz[ beneficiarul contractului de finanfare
cu privire la aceasta, precum Ei cu privire la obligafiile care decurg din prevederile art. 4r dinLegea
nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modific5rile ;i completdrile ulterioare.

(Q DupA primirea inqtiinldrii menJionat[ la alin. (5), beneficiarul dispune mdsurile necesare
respect[rii prevederilor art. 4r din Legea nr.27312006, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, in
vederea evitdrii inregistrdrii de arierate, respectiv, dispune sistarea livrdrii de bunuri, prestdrii de

servicii, execuliei de lucrdri sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite,
cu aplicarea prevederilor alin. (8) din prezentul articol.

(7) Dupd inEtiinfarea beneficiarului in conformitate cu alin. (5), in situafia suplimentdrii
creditelor bugetare pentru anul in curs, Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice qi Administraliei
anunfd beneficiarul cu privire la reluarea transferurilor de sume in condi]iile alin. (2) qi, dupd caz,

cu privire la epttizarea creditelor bugetare suplimentare. inEtiinfarea beneficiarului se poate face in
format letric sau prin intermediul poqtei electronice, prin e-mail.



(8) in perioada de valabilitate a contractului de finanfare, in situalia in care beneficiarul
decorieazd,sumele aferente contribufiei de labugetul de stat, pentrubunurile achizi\ionate/serviciile
prestate/lucrdrile executate, din surse proprii sau alte surse legal constituite, are dreptul sd solicite
recuperarea acestora la Ministerul Dezvolt[rii, Lucr[rilor Publice qi Administrafiei, it baza

solicitdrilor de transfer intocmite conform modelului prevdzut in anexa nr. 4 la Normele
Metodologice. Solicitareadetransfer va fi insolitl de ordinul de platd, certificat pentru conformitate
cu originalul, precum qi de anexa intocmitd conform modelului corespunzdtor prevdzut in Normele
Metodologice, prin care se justificl decontarea din bugetul local sau alte surse legal constituite a
sumelor aferente contribufiei de la bugetul de stat. Transferul sumelor solicitate se face de cdtre

Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice Ei Administraliei in limita creditelor bugetare prevdzute

in buget cu aceastd destinafie, in condiliile alin. (2) qi (a), pindla sf6rEitul anului bugetar in care au

fost inregistrate solicitirile.

(9) in cursul unui an bugetar, dupd transferarea sumelor prevdzute la alin. (a) qi (8), in
situalia existenlei unor credite bugetare disponibile, sumele aferente solicitdrilor de transfer depuse

dupS ultima zi lucrdtoare a lunii noiembrie a fiecdrui an se transferd beneficiarului in limita
creditelor bugetare aprobate pentru anul in curs, in ordinea cronologicd de inregistrare asolicitdrilor
de transfer la Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice qi Administrafiei, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.

(10) Pe perioada de derulare a contractului de finantare, in situa{ia in care suma totali
afercntd solicitdrilor de transfer depuse conform alin. (4), (8) qi (9) depdqe;te nivelul creditelor
bugetare aprobat prin legea bugetard anuald pentru anul in curs, acestea se centralizeazd" la
Ministerul DezvoltSrii, Lucrdrilor Publice gi Administraliei, iar sumele aferente acestora se transferd
de cdtre Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice qi Administraliei, cu prioritate, in anul bugetar
urmdtor, in condiliile legii, in ordinea cronologicd de inregistrare in anul anterior a solicitdrii de

transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achizitionate/serviciilor prestate/lucrdrilor
executate.

(11) in situalia in care durata contractului de finanlareinceteazd", iar solicitdrile de transfer
depuse la Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice qi Administraliei in perioada de valabilitate a

contractului de finanlare, conform alin. (4), (8) gi (9) depdqesc nivelul creditelor bugetare aprobat
prin legea bugetar5 anuald pentru anul in curs, plata acestora se rcalizeaz[ in condi]iile alin. (10) qi

ale art. 28r din Legea nr. 50012002 privind finanlele publice, cu modific[rile gi completdrile
ulterioare.

(12) Sumele care constituie transferuri pentru anul curent se vireazd in conturile de venituri
deschis e la T r ezor eri a Statului, conform cl asifi ca{iei bugetare.

(13) Sumele care constituie transferuri pentru anii precedenli se efectueazdin conturile de
cheltuieli bugetare corespunzitoare celor din care au fost efectuate pldlile in anii precedenli, pe titlul
de cheltuieli 85 "PHti efectuate in anii precedenli qi recuperate in anul curent".

(14) Sumele acordate qi neutilizate pAnd la finele anului, urmeazd regimul juridic prevdzut
de reglement[rile emise in temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 50012002, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare.

(15) ln aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanla de urgenJd a Guvernului
nr.2812013, aprobatd prin Legea nr. 8912015, cu modificSrile ;i completdrile ulterioare, in vederea
transferdrii sumelor pentru obligaliile de platd neonorate de cdtre Ministerul Dezvoltirii, Lucrdrilor
Publice qi Administra[iei, din lipsa creditelor bugetare qi prevdzute in contractele de finanfare
multianuale, beneficiarii pot solicita in scris Ministerului Dezvoltfuii, Lucrdrilor Publice qi

Administra{iei transferarea acestor sume. Solicitarea de transfer va fi inso}itd de ordinul de plati,
certificat pentru conformitate cu originalul, precum Ei de documentele privind justificarea utilizdrii
sumelor transferate acestora, conform modelului corespunzdtor previzut in Normele Metodologice
prin care se justificd decontarea din bugetul local sau alte surse legal constituitg a sumelor aferente
contribufiei de la bugetul de stat.



(16) Pentru obiectivele de investifii incluse in Program, dar nefinanfate sau finanlate parlial
din sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice qi

Administrafiei, se pot transfera sume ;i pentru lucrdrile efectuate anterior incheierii contractului de

finanlare multianual qi nedecontate de beneficiar, in limita creditelor bugetare aferente anului in
curs, conform contractului de finanlare."

Art. III. Celelalte prevederi contractuale rdmfrn nemodificate.

Prezentul act adilional a fost incheiat azi ............ in douS exemplare, cdte unul pentru fiecare

parte Ei face parte integrant[ din contractul de finan]are nr. 17 17 105.03 .201 8.

Actul adilional intrd in vigoare in ziua semnirii lui de cdtre ultimaparte, cu exceplia clauzelor prin
care se confirm6 modificiri intervenite in legislalia nalionald qi/sau comunitard relevantd, situalie
in care modificarea respectivd intrd in vigoare de la datamentionatd in actul normativ corespunzdtor.
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