
Anexa
la Hotdrdrea CJ Ialomita nr. din 2015

ACT ADITIONAL NR. 1

LA CONVENTIA DE COLABORARE

nr. 1 6310 ll 16.01,.2015

intre

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR $I PADT]RILORO

$1

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA TUNNIUL IALOMITA

qi

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA CIOCHINA

referitor la

implementarea comunl a Proiectului privind
( CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU I{UTRIENII >

finanfat din fonduri rambursabile acordate de BANCA
TNTERNATTONAT,A pnnrRu RECONSTRUCTIB qi DEZVOLTARE

(BIRD), fonduri nerambursabile acordate de FACILITATEA GLOBALA
DE MEDIU (GEF) gi fonduri locale de la Consiliile Judefene qi Consiliile

Locale



Pdrfile:

Ministerul Mediului, Apelor qi Pidurilor, avAnd sediul in Bd. Libertdfii, nr. 12, etaj 2,
camera 304, sector 5, Bucureqti, cod unic de inregistrare: 16335444, tel/fax :02I.317.04.03,
reprezentatd de cdtre reprezentat de cdtre Doamna Graliela Leocadia Gavrilescu, Ministru;

9i

UNTTATEA ADMTNTSTRATTV-TErurOnrnrA JUDETUL raiOnnrfa, (in
continuare Judeful), avAnd sediul in Slobozia, Piafa Revoluliei, nr.l,Ialomifa, CUI: 4231776,
tel: 0243 230200, fax: 0243 I 230 250, rcprezentat de cdtre Domnul Vasile Silvian Ciupercd,
avdnd calitatea de Preqedinte al Consiliului Judelean Ialomifa;

qi

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA CIOCHINA, (in continuare
Comuna) av6nd sediul in localitatea Ciochina, jud. Ialomita, CUI: ., teUfax: 0243-
26500I, reprezentat de cdtre Domnul Stroe Gheorghe avdnd calitatea de Primar;

inbaza articolului 5, alineatul 5.2., din Convenfia de Colaborar-e, convin asupra prezentului
act adi{ional, ?n urmdtoarele condifii:

IIL

in tot cuprinsul Convenfiei de colaborare "Ministerul Mediului ;i Schimbdrilor
Climatice" se va citi "Ministerul Mediului, Apelor Ei Pddurilor" iar "MMSC" se va citi
''MMAP".

in tot cuprinsul Convenfiei de colaborare "(Jnitatea de Management al Proiectului
,,Controlul Integrat al Poludrii cu Nutrienlz"" se va citi "Ministerul Mediului, Apelor

;i Pddurilor" iar "UMP" se va citi"MMAP".

La articolul 3. Aspecte financiare, alineatul 3.5. se modificd qi va avea urmdtorul
confinut:

,,3.5. Comuna va asigura cofinanlarea de 5'% din valoarea serviciilor de proiectare
prin plata cofinanldrii in cadrul contractului incheiat de MMAP, sau prin tncheierea
unui contract separat cu proiectantul platformei de depozitare a gunoiului de grajd tn
vederea asigurdrii consultanlei acestuia pe perioada de notificare a defectelor ;i a
recepliei finale. Pdnd la data ordonanldrii pldlii nr. 2 din graficul de platd al
contractului de proiectare, MMAP, in calitate de autoritate contractantd, va face
dovada asigurdrii creditelor de angajament care reprezintd cofinanlarea din partea
Comunei. MMAP, tn calitate de autoritate contractantd, va efectua pldlile
reprezentdnd cofinanlare din partea Comunei prin alocarea sumelor corespunzdtoare,
conform graficului de pldli din contractul de proiectare. "

I.

il.



IV. La articolul 3. Aspecte financiare, alineatul 3.6. se modificd qi va avea'urmdtorul
conlinut:

,,3.5. Comuns va asigura cofinanlarea de 5'% din valoarea serviciilor de supervizare
a lucrdrilor de construclii a platformei de depozitare a gunoiului de grajd;i dirigenlia
de ;antier prin plata cofinanldrii in cadrul contractului tncheiat de MMAP, sau prin
incheierea unui contract separat cu consultantul care asigurd aceste servicii pe
perioada de notificare a defectelor ;i a recepliei finale. Pdnd la data ordonanldrii
pldlii nr. 2 din graficul de platd al contractului de supervizare, MMAP, tn calitate de
autoritate coritractantd, va face dovada asigurdrii creditelor de angajament ccre
reprezintd cofinanlarea din partea Comunei. MMAP, tn calitate de autoritate
contractantd, va efectua pldyile reprezentdnd cofinanlare din partea Comunei prin
alocarea sumelor corespunzdtoare, conform graficului de pldyi din contractul de
proiectare. "

La articolul 3. Aspecte financiare, dupd alineatul 3.8. se va introduce un nou alineat,
alineatul 3.9. care va avea urmdtorul confinut:

"3.9. in cazul apariliei unor reglementdri legale care nupermit MMAP sd deschidd
un cont de cofinanlare pentru localitatea beneficiard, orice platd se va efectua de
cdtre localitatea beneficiard in numele ;i pe seama MMAP, fn contul comunicat de
acesta printr-o notificare prin care atestd cd s-au tntrunit toate condiliile din contract
Ei &.tpd ce acesta acordd Viza de Certfficare a regtilaritdlii ;i legalitdyii ;i Viza de Bun
de platd."

La articolul5. Dreptttrile, responsabilitdtrile Si obligaliile Jude{ului alineatul 5.12. se
modificd qi va avea urmdtorul confinut:

,,5.12. In canil in care Comuna nu i;i fndepline;te obligaliile financiare stipulate in
prezenta Convenlie, acestea vor fi preluate integral de cdtre Jude!. Sprijinul financior
al Judelului va fi acordat in situalia tn care Comuna demonstreazd cd se afld tn
imposibilitatea financiard de a achita cota de co-finanlare aferentd Proiectului. "

VII. La articolul6. Drepturile, responsabilitd|ile Si obligaliile Comuner, alineatul 6.9.8. se
modificd qi va avea urmdtorul continut:

,,6.9.8. Asigurarea consultanlei de specialitate a proiectantului pe perioada de
notificare a defectelor se va realiza in cadrul contractului tncheiat de MMAP, sau prin
incheierea de cdtre Comund a unui contract separat cu consultantul care asigurd
aceste servicii pe perioada de notificare a defectelor ;i a recepliei finqle. "

WII. La articolul6. Drepturile, responsabilitdtrile Si obligaliile Comunei alineatul 6.9.9. se
modificd qi va avea urmdtorul continut:

.,6.9.9. Asigttrarea consultanlei de specialitate de supervizare pe perioada de
notificare a defectelor pentru construclii se va realiza in cadrul contractului tncheiat
de JI\L4P, sau prin incheierea de cdtre Comund a unui contract separat cu
consttltantttl care asigw"d aceste servicii pe perioada de notificare a defectelor ;i a
recepliei finale. "

V.

VI.



IX. La articolul 7. Data intrdrii tn vigoare. Dispozilii finale, alineatul 7.3. se modificd qi
va avea urmAtorul cuprins:

,,7.3. Prezenta Convenlie va rdmdne tn vigoare incd 28 de zile dupd data recepliei

finale a investi{iei de cdtre Comisia de receplie ;i emiterii Certificatului de receplie

finald pentru investilia: Platformd de depozitare ;i managementul gunoiului de
grajd.

X. Celelalte clauze ale ConvenJiei de colaborare rdmdn neschimbate.

Prezentul act adilional a fost incheiat in trei (3) exemplare originale, cdte unul
pentru fiecare parte semnatard.

UAT Jude{ul Ialomi{a MINISTERUL MEDIULUIO APELOR $I
PADURILOR

t

Vasile Silvian Ciuperci Gratiela Leocadia Gavrilescu
tt

Pregedintele Consiliului Judefean Ialomifa Ministru

UAT Comuna Ciochina

Stroe Gheorghe

Primar


