
                                                                                                      Anexa nr.1 la HCL Nr.40 /2019.

   BENEFICIARI PARTENER LOCAL

        coala Gimnaziala Aurelia i Lazar CosmaȘcoala Gimnaziala Aurelia Și Lazar Cosma Școala Gimnaziala Aurelia Și Lazar Cosma          COMUNA TREZNEA
        BISEERICA Ortodoxa Treznea
        BISERICA  Ortodoxa Bozna
        BISERICA  Penticostala Treznea  

 
ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1- Păr ilețile

l . COMUNA TREZNEA, reprezentat prin dl. OROS CRISTIAN, în calitate de Primar,
denumită în continuare , Partener Local

iși

2.     coala Gimnaziala Aurelia i Lazar Cosma – reprezentant prof. TÂRA ELENA;Școala Gimnaziala Aurelia Și Lazar Cosma Școala Gimnaziala Aurelia Și Lazar Cosma
        BISERICA Ortodoxa Treznea – reprezentant  preot TIRB IONU -DACIANȘcoala Gimnaziala Aurelia Și Lazar Cosma Ț-DACIAN
        BISERICA Ortodoxa Bozna – reprezentant preot IANCĂU COSMIN-VASILE 
        BISERICA  Penticostala Treznea– reprezentant predicator ROMITAN IOAN, 

               Beneficiari,

Au convenit pentru  încheierea prezentului Acord de parteneriat

Art.2- Obiectul acordului de parteneriat :

Organizarea unor activită i specifice sărbătorilor de Crăciun i Anul nou   - concert dețile și

colinde i obiceiuri tradi ionaleși țile ,  precum i aprobarea sumei de 5.000 lei   pentru perioadași

luna  decembrie 2019 , necesară pentru cheltuieli privind pachete cadou de Crăciu i Anulși

nou , pentru copii participanti , în număr de 90 de copii i 100 de adul i.și țile

Având în vedere că exerci iul financiar se finalizează la 31 decembrie 2019, actiuneațile

desfâ urându- se în luna decembrie 2019, suma supusă spre aprobare în sedin a ordinarăși țile

va  fi  de  5.000  lei,  sumă  necesară  pentru  acoperirea  cheltuielilor  aferente  perioadei  -

luna decembrie 2019..

Art.3 - Durata Acordului de parteneriat :

Prezentul Acord se va derula pe durata lunii  decembrie 2019.

Art.4- Responsabilită ile în cadrului Acordului de parteneriat :țile

Responsabilită i partener local:țile
a)încheie contractul pentru acordarea sumei solicitate i urmăre te respectarea acestuia.și și



Responsabilită ile beneficiarului:țile
- utilizează  suma  acordată  conform  destina iei  i  prezintă  documente  justificativețile și

conform contractului încheiat.
- întocmirea  documentelor  justificative  cu  privire  la  cheltuirea  sumei  alocate  pentru

aceste activită i ,  constând în întocmirea tabelelor  nominale  cu participan ii (copii dețile țile
la coală i adl ii ) de către fiecare din cei 4 beneficiari.și și țile

Art. 5.-  Încetarea Acordului :

Prezentul acord poate să înceteze în următoarele condi ii:țile

a)La ini iativa uneia dintre păr i în situa ii de urgen ă bine justificate;țile țile țile țile
b)La  finalizarea  tuturor  ac iunilor  cultural  –  educative  i  artistice  planificate  –țile și

31 decembrie 2019..

Art. 6 - Prevederi finale :

A) Ori de cate ori este necesar, reprezentan ii desemna i la art. l, se vor întâlni pentru a   țile țile
organiza activită ile din proiect;țile

B) Păr ile în eleg că prezentul Acord este guvernat de legea română.țile țile
 Întocmit la data de  19.12.2019 în 5 exemplare câte unul pentru fiecare partener.

PARTENER LOCAL :

COMUNA TREZNEA
PRIMAR – OROS CRISTIAN  ____________________

BENEFICIARI :

SCOALA GIMNAZIALA-“INVĂ ĂTORI AURELIA I LAZAR COSMA”Ț-DACIAN Școala Gimnaziala Aurelia Și Lazar Cosma
DIRECTOR – prof. TÂRA ELENA           ________________

BISERICA  ORTODOXĂ TREZNEA
PREOT – TIRB  IONU -DACIAN          _________________Școala Gimnaziala Aurelia Și Lazar Cosma Ț-DACIAN

BISERICA  ORTODOXĂ BOZNA
PREOT  - IANCĂU COSMIN-VASILE      ________________

BISERICA PENTICOSTALA TREZNEA
PREDICATOR – IOAN ROMITAN            ________________

 .    



ANEXA 7 CONTRACT DE PARTENERIAT

                            Nr._________  19.12.2019

Păr ilețile
COMUNA TREZNEA, cu sediul în loc.TREZNEA Nr.83, tel/fax 0260/65804447, cod  fiscal 7977526

  reprezentată de reprezentant lagal d-ul OROS CRISTIAN primarul comunei, în calitate de partener
local

, iși
coala Gimnaziala “învă ători Aurelia i Lazar Cosma” – reprezentant prof. TÂRA ELENA;Școala Gimnaziala Aurelia Și Lazar Cosma țile Școala Gimnaziala Aurelia Și Lazar Cosma

 BISERICA Ortodoxa Treznea – reprezentant  preot TIRB DACIAN - IONUȘcoala Gimnaziala Aurelia Și Lazar Cosma Ț-DACIAN
 BISERICA Ortodoxa Bozna – reprezentant preot IANCĂU COSMIN-VASILE 
 BISERICA  Penticostala Treznea– reprezentant predicator ROMITAN IOAN

denumit în continuare Beneficiar,

în  conformitate  cu  prevederile  Art.  129  alin.(2),lit.e,  alin.(7)  i  alin.(9),  lit.(a)  i  art.  139  alin.(3)și și
lit.a),d),e) i f) din Codul Administrativși

s-a încheiat prezentul Contract de parteneriat  pentru organizarea unor activită i specificețile
sărbătorilor de Crăciun i Anul nou   - concert de colinde i obiceiuri tradi ionale .și și țile

CAPITOLUL 1 - Obiectul contractului
Art. 1 - Prezentul contract are ca obiect alocarea unor sume de către COMUNA TREZNEA, din

Bugetul local pentru   organizarea unor activită i specifice sărbătorilor de Crăciun i Anul nou   -țile și
concert de colinde i obiceiuri tradi ionale .și țile

cuprins  în  bugetul  local,  în  51.01.03.20.01.30 -  alte  cheltuieli  material,aprobate  de  Consiliul

Local prin H.C.L nr______din 19.12.2019.

CAPITOLUL 11 - Durata contractului

Art. 2 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către păr i .țile

Art. 3
( l) Activitatea propusă în solicitare va fi finalizată de către Beneficiar, conform termenului înscris în
Acordul de Parteneriat i anume, până la data de 31.12.2019.și
(2) Păr ile  pot  conveni  o  prelungire  a  termenului  de  finalizare,  dacă  întârzierea  este  cauzată  dețile
neîndeplinirea  întocmai  i  la  timp  a  obliga iilor  contractuale  de  către  Municipiul  Giurgiu  sau  deși țile
evenimente  de  for ă  majoră.  La  cerere,  Beneficiarul  poate  solicita  o  prelungire  corespunzătoarețile
perioadei de finalizare, stabilită de comun acord între păr ițile
(3) Beneficiarul sumei alocate are obliga ia să finalizeze proiectul în anul bugetar în care s-a acordatțile
suma.

  

  



CAPITOLUL 111 - Obliga iile păr ilorțile țile
Art.4 - Obliga iile beneficiarului sunt:țile



a)            să  execute  lucrările  stabilite  prin Acordul  de parteneriat  – concertul  de colinde i  obiceiuriși  
tradi ionale.țile
b)       să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;
c)        să întocmească  i  să  predea  COMUNEI TREZNEA documentele  justificative,  la  încheiereași
Proiectului.
d)       toate fondurile care fac obiectul finan ării, pr, vor fi utilizate de către Beneficiar numai pentruțile
realizarea activită ilor i atingerea scopurilor specificate, conform bugetului stabilit.țile și
e)        atunci când COMUNA TREZNEA constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor
efectuate,  că  Beneficiarul  a  folosit  sau  folose te  fondurile  i/sau  bunurile  achizi ionate  pentruși și țile
derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea
sumelor,  poate  solicita  în  scris  restituirea  acestora,  precum  i  penalită i  de  întârziere,  calculate,și țile
conform prevederilor legale, în vigoare;

Art. 5 - Obliga iile Comunei Treznea sunt:țile

a) să pună să asigure pachele cadou i masă caldă pentru copiii  i i  masă caldă pentru adultiși și și
participanti  la activită ile stabilite prin contract;țile
.

CAPITOLUL IV - Valoarea contractului.

Art. 6 - Valoarea contractului
Valoarea contractului este de  5000 lei, reprezentând suma totală, alocată de Comuna TREZNEA.

Art. 7 — Bugetul i destina iași țile

(l) Beneficiarul este obligat să respecte bugetul detaliat prezentat în anexă. Cheltuielile vor fi efectuate
conform bugetului aprobat i prevederilor Contractului de parteneriat.și

CAPITOLUL V - Plă ițile
Art. 8- Efectuarea plă ilorțile

(l) Comuna Treznea va efectua plata cu pachele cadou pentru copii  i  masa caldă pentru copii  iși și
adul ii participan i la activită ile cuprinse în acordul de parteneriat , într-o singură tran ă .țile țile țile și

CAPITOLUL VI - Modalită i de platățile

Art  .9  -  Toate  plă ile  care  privesc  Contractul  de  parteneriat  se  realizează  exclusiv  prin  mijloacețile
bancare.

CAPITOLUL VII - Fiscalitate

Art.  11  –  Comuna  Treznea  consideră  ca  documente  justificative  valabile  toate  cheltuielile
beneficiarului ocazionate de plata obliga iilor prevăzute de lege ce decurg din activită ile aprobate,țile țile
în conformitate cu prevederile art. 19, art. 20 alin. (l), lit. d, h, i ale Legii nr. 273/2006, privind
fłnan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare.țile și
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CAPITOLUL VIII - Cheltuieli

Art. 12 - Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar:

Art. 13 - Beneficiarul întocme te un document explicativ al costurilor, care va fi prezentat Comuneiși
Treznea.

CAPITOLUL IX - Monitorizare i controlși

Art. 15 — Informare

Beneficiarul  furnizează  Comunei  Treznea  toate  documentele  justificative  referitoare  la  derularea
activită ii  .  .țile

Art. 16 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

Raportul financiar va fi înso it obligatoriu de documentele justificative ale plă ilor efectuate dețile țile
Beneficiar- în original. Beneficiarul va prezenta documentele justificative în original ( tabele nominale
cu copii i adul ii participan i) întocmit de fiecare dincei 4 beneficiari.și țile țile
Pentru justificarea cheltuielilor efectuate se vor prezenta următoarele documente:
a) Pentru decontarea cheltuielilor din categoria „alte cheltuieli", orice document fiscal care   

corespunde legisla iei în vigoarețile .
Data documentelor justificative trebuie să corespundă perioadei de derulare a 
activită ii/Ac iunii.țile țile

CAPITOLUL X - Rezultate. Publicitate

Art. 17 - Promovarea
( l ) Beneficiarul are obliga ia de a face referire explicită pe toate materialele i produsele ob inute înțile și țile
urma parteneriatului (acolo unde este posibil), precum i cu ocazia tuturor evenimentelor i ac iunilorși și țile
desfă urate  pe  durata  desfă urării  activită ii,  la  următoarea  expresie:  "Proiect  realizat  cu  sprijinulși și țile
Primăriei i Consiliului Local al comunei TREZNEA".și
(2) COMUNA TREZNEA va putea, pe parcursul derulării activită ii sau la finalul acesteia, să facățile
publice  în  modul  în  care  va  considera  necesar:  obiectivele  i  durata,  finan area  acestuia  de  cătreși țile
COMUNA TREZNEA. activită ile efectuate i rezultatele ob inute.țile și țile

Art.  18  -  În  privin a  drepturilor  de  proprietate  intelectuală,  exploatare  i  diseminarea  rezultatelorțile și
specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

Art. 19 - Primăria comunei Treznea nu î i asumă răspunderi i nu intervine în litigiile care pot apăreași și
între parteneri în privin a drepturilor de proprietate asupra rezultatelor ob inute sau utilizate de ace tia,țile țile și
atât pe parcursul derulării activită ii, cât i după finalizarea acesteia.țile și

CAPITOLUL XI — Răspunderea contractuală
3



Art. 20 - Beneficiarul î i  asumă întreaga răspundere tehnică i supravegherea generală a executăriiși și
servicii lor contractate.

Art. 21 - Beneficiarul răspunde pentru realizarea obliga iilor stabilite în acordul de parteneriatțile

Art. 22 - Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată..

Art. 23 - Limite ale răspunderii  Comunei Treznea:
Comuna Treznea este singura persoană responsabilă pentru modul în care suma este folosită; 

CAPITOLUL XII - Rezilierea contractului

Art.  24  –  Comuna  Treznea  poate  rezilia  contractul  dacă  beneficiarul  nu  demarează  realizarea
contractului în termenul stabilit în contract.

Art. 25  -  Contractul de parteneriat pot fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară interven ia instan eițile țile
de judecată, deîndată ,  la data primirii notificării prin care păr ii în culpă i s-a adus la cuno tin ă că nuțile și țile
i-a îndeplinit obliga iile contractuale.și țile

CAPITOLUL XIII - For a Majoră țile
Art. 26

For a majoră, a a cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen.țile și

CAPITOLUL XIV - Penalită ițile

Art. 27 - În cazul în care beneficiarul întârzie în realizarea obliga iilor contractuale, acesta datoreazățile
dobânzi i penalită i de întârziere, conform legisla iei privind colectarea crean elor bugetare, care seși țile țile țile
constituie în venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XV - Litigii

Art. 28 - Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract se solu ionează pe calețile
amiabilă  în  termen  de  15  zile  calendaristice  de  la  apari ia  lor.  Eventualele  litigii  născute  dințile
interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi solu ionate pe cale amiabilă, vorțile
fi supuse solu ionării instan elor judecătore ti de drept comun.țile țile și

CAPITOLUL XVI - încetarea contractului

Art. 29 - Încetarea contractului

(l) Contractul încetează de drept la 31 decembrie 2019, fără a fi necesară punerea în întârziere sau o
altă formalitate

CAPITOLUL XVII - Dispozi ii generale i finalețile și
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Art. 30 - Cauze care înlătură răspunderea contractuală:

 Modul de respectare a destina iei fondurilor alocate, precum i justificarea utilizării acestora de cătrețile și
beneficiar  a  sumei  acordate,  se  face  pe baza  documentelor  specifice,  care  sunt  supuse controlului
organelor abilitate, potrivit legii.

Art. 31 — Comunicări

( l ) Orice comunicare între păr i se va face în scris, la adresa men ionată în cuprinsul prezentuluițile țile
contract sau care va fi comunicată celeilalte păr i în scris, utilizând mijloace care permit eviden ațile țile
transmiterii i primirii acestora. Dacă expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceastași
în comunicarea

lui.
(2) Rapoartele i toate celelalte comunicări între cele două păr i se vor transmite la următoarele adrese:și țile

COMUNA TREZNEA , sediul loc.TREZNEA Nr.83, jude ul Sălaj, tel/fax 0260658044,țile
e-mai primariatreznea@gmail.com

Art. 32 - Prevederile contractului pot fi modificate i/sau completate numai prin acte adi ionale și țile
semnate de comun acord de către păr i, sau de către împuternici i ai acestora, în urma solicitării scrise ațile țile
uneia dintre păr i.țile

Art. 33 - Prezentul contract  s-a încheiat  la data de 19.12.2019,  în 5 exemplare originale,  câte un
exemplar pentru fiecare parte, toate având aceea i for ă de drept.și țile

PARTENER :

COMUNA TREZNEA
PRIMAR – 
OROS CRISTIAN  ____________________

Compartiment contabilitate
BOGDAN MONICA-ANA _______________

SECRETAR GENERAL
BLÂNDA -IGRE  IOAN _______________Școala Gimnaziala Aurelia Și Lazar Cosma Ț-DACIAN

BENEFICIARI :
SCOALA GIMNAZIALA “INVĂ ĂTORI AURELIA I LAZAR COSMA”Ț-DACIAN Școala Gimnaziala Aurelia Și Lazar Cosma
 DIRECTOR – prof. TÂRA ELENA           ________________
BISERICA  ORTODOXĂ TREZNEA
PREOT – TIRB  DACIAN- IONU          _________________Școala Gimnaziala Aurelia Și Lazar Cosma Ț-DACIAN
BISERICA  ORTODOXĂ BOZNA
PREOT  - IANCĂU COSMIN-VASILE      ________________
BISERICA PENTICOSTALA TREZNEA
PREDICATOR – IOAN ROMITAN            ________________
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