
 
Anexă  

la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.109 din 27.06. 2017 
 

   
 

Acordul de parteneriat 
în vederea promovării și implementării în comun a proiectului ” Modernizarea 
drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Dragoești – 
Rosiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 37+600) localitățile Dridu – 
Fierbinți – Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu – 
Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – km 61+740) limita Județ -  Calarași – Sinești 
(DN2”  în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei 
prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,inclusiv a nodurilor 

multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 
 
 

Art. 1 Părțile  
1. Judeţul Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în municipiul 

Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cod poștal 920032, județul Ialomiţa, telefon 
nr. +40 243/230. 200; +40 243/230.201; fax +40 243/230.250; +40 
243/232.100, cod fiscal 4231776, având calitatea de lider de parteneriat 
(partener 1), reprezentat de Moraru Victor în calitate de președinte 

 
 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării 
cererilor de plată: 
RO 60 TREZ 391504102X007616 Trezoreria Municipiului Slobozia 
 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare: 
RO78TREZ39121A480101XXXX 
RO25TREZ39121A480102XXXX 
RO69TREZ39121A480103XXXX 
Trezoreria Municipiului Slobozia 

 
2. Orașul Fierbinți - Târg, prin Consiliul local al orașului Fierbinți - Târg, cu 

sediul în orașul Fierbinți-Târg, CUI 4428060 reprezentat prin primar, având 
calitatea de partener 2.  
 

3. Comuna Adâncata, prin Consiliul local al comunei Adâncata cu sediul în 
comuna Adâncata, CUI 4365123 reprezentată prin Barbu Ionel Valentin-
primar, având calitatea de partener 3. 
 

4.  Comuna Drăgoești, prin Consiliul local al comunei Drăgoești cu sediul în 
comuna Drăgoești, CUI 4428019 reprezentată prin Mitrea Ion-primar, având 
calitatea de partener 4. 
 



5.  Comuna Dridu, prin Consiliul local al comunei Dridu cu sediul în comuna 
Dridu, CUI 4364896 reprezentată prin Valentin Turiga-primar, având 
calitatea de partener 5. 
 
 

6.  Comuna Jilavele, prin Consiliul local al comunei Jilavele cu sediul în 
comuna Jilavele, CUI 4365174 reprezentată prin Ene Miloievici Petre-primar, 
având calitatea de partener 6 
 

7.  Comuna Moldoveni, prin Consiliul local al comunei Moldoveni cu sediul în 
comuna Moldoveni, CUI 17551365 reprezentată prin Dumitru Victor 
Alexandru-primar, având calitatea de partener 7. 
 

8.  Comuna Movilița, prin Consiliul local al comunei Movilița cu sediul în 
comuna Movilița, CUI 4364810 reprezentată prin Petre Petre-primar, având 
calitatea de partener 8. 
 

9.  Comuna Roșiori, prin Consiliul local al comunei Roșiori cu sediul în comuna 
Roșiori, CUI 16371412 reprezentată prin Cristea Nicu-primar, având calitatea 
de partener 9 
 

10. Comuna Sinești prin Consiliul local al comunei Sinești cu sediul în comuna 
Sinești, CUI 4365069 reprezentată prin Ion Marian-primar, având calitatea de 
partener 10. 

 
 
Art. 2 Obiectul acordului de parteneriat 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 
contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi 
responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: 
proiectului ” Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) 
localitățile Dragoești – Rosiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 37+600) 
localitățile Dridu – Fierbinți – Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 
59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – km 61+740) limita Județ -  Calarași 
– Sinești (DN2”  în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei 
prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 
prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 
2016/6.1/1, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului 
de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

 
 
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: 
 
 



 

(Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi  

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1)  

 
1. Organizarea procedurilor de achiziții anterioare depunerii cererii 

de finantare (valoare estimata 0 lei) 

o Organizare proceduri de achizitii pentru documentatiile 
realizate inaintea depunerii cererii de finanțare.  
Monitorizarea activităților de pregatire a proiectului  

2. Elaborarea documentatiilor tehnico economice si tuturor 
studiilor necesare inaintea depunerii cererii de finantare  
(valoare estimata 308,920.00 lei fără TVA)  

o Elaborarea SF/Dali   

o Elaborare studiu de trafic   

o Realizare Audit de siguranta rutiera  

o Elaborarea cererii de finantare 
o Obținere acorduri și avize  

3. Realizare Proiect Tehnic si Detalii de Executie  (valoare 
estimata 2,203,644.00 lei fără TVA)  

o Organizarea procedurii de achiziţii pentru elaborarea 
Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie 

o Elaborare PT, DE si DTAC  

o Verificarea tehnică a proiectării   
4. Demararea proiectului (dupa semnarea contractului de 

finantare)  (valoare estimata 566,120.00 lei fără TVA)  
o Semnarea contractului de finantare  

o Organizarea echipei de proiect  

o Organizarea procedurilor de achizitie publica din cadrul 
proiectului   

5. Pregatirea lucrarilor de constructii (valoare estimata 
2,517,698.00 lei fără TVA) 

o Organizare de santier  

o Amenajarea terenului   
6. Executia lucrarilor de modernizare (valoare estimata 

89,383,094.00 lei fără TVA)  

o Execuţie lucrări aferente tronsonului de drum DJ101  

o Execuţie lucrări aferente tronsonului de drum DJ302  

o Execuţie lucrări aferente tronsonului de drum DJ402  

o Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea 
initiala  

o Plata comisioanelor si taxelor aferente  
o Diverse și neprevăzute 

7. Asistenţă tehnică pe perioada de executie a lucrarilor  (valoare 
estimata 1,268,062.00 lei fără TVA)  

o Asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier   

o Asistenţă tehnică din partea proiectantului   
8. Activitati de informare si publicitate (valoare estimata 

164,706.00 lei fără TVA) 

o Realizarea materialelor de informare si publicitate in 
cadrul proiectului   
 
 



9. Monitorizarea si raportarea in cadrul proiectului  (valoare 
estimata 467,958.00 lei fara TVA)  

o Desfasurarea activitatilor de asistenta tehnica pentru 
managementul proiectului   

o Desfasurarea activitatii echipei de proiect din cadrul 
Beneficiarului   

10. Auditul proiectului  (valoare estimata 14.000 lei fara 
TVA) 

o Auditul proiectului   

Partenerii 
 2, 3,4, 5,6, 7 
8,9 și 10 

- Colaborează cu liderul de parteneriat în implementarea proiectului; 
- Participarea, prin reprezentanții desemnați,  la monitorizarea 
activității executantului lucrărilor, pe teritoriul unității administrativ 
teritoriale aparținătoare, alături de reprezentanți ai liderului de 
parteneriat , în vederea asigurării unor condiții optime de 
implementare a proiectului;  
-Participarea la recepția lucrărilor executate pe teritoriul UAT-urilor 
menționate; 
-Colaborarea cu liderul de parteneriat în activitatea de informare și 
publicitate în cadrul proiectului. 
- Cedează către Liderul de Parteneriat  dreptul de administrare asupra 
suprafețelor de teren  din drumurile laterale adiacente proiectului, 
asupra cărora se va interveni prin proiect astfel:  
 
Partener 2  Fierbinti Targ: drumurile laterale 
         DJ 101                  km 37+078    dr. 
                                            37+100    dr. 
                                            37+400    st/dr. 
                                            37+550    dr. 
                                            37+730    dr. 
                                            37+925    st. 
                                            38+000    dr. 
                             Km           38+201    st. 
                                            38+625    dr. 
                                            39+100    st/dr. 
                                            39+300    st. 
                                            39+675    st. 
                                            39+725    st/dr. 
                                            39+825    st/dr. 
                                            39+925    st/dr. 
                                            40+035    dr. 
                                            40+060    st. 
                                            40+150    dr. 
                                            40+300    st/înainte 
                                            40+400    st/dr. 
                                            40+525    dr. 
                                            40+775    dr. 
                                            40+900    st. 
                                            40+925    dr. 
                                            41+450    st/dr. 
                                            41+650    dr. 
                                            41+710    st. 



                                            41+825    dr. 
                                            42+000    st. 
                                            42+125    st/dr. 
                                            42+275    st. 
                                            42+300    dr. 
                                            42+425    dr. 
                                            42+475    st. 
                                            42+575    dr. 
                                            42+675    dr. 
                                            43+625      dr.    
    
Partener 3 Adâncata    -  
 
 
Partener 4 Drăgoesti: drumurile laterale  
         DJ 302                  km     14+475    st. 
                                               15+125   dr. 
                                               15+160   dr. 
                                               15+410   st./dr. 
                                               15+525 st. 
                                               15+675 st 
                                               15+775 st. 
                                               15+825 st. 
                                               15+950 st. 
                                               15+975 dr, 
                                               16+030 dr. 
                                               16+150 dr. 
                                               16+160 st, 
                                               16+325 st. 
                                               16+430 dr. 
                                               16+475 st. 
                                               16+525 st. 
                                               16+550 dr. 
                                               16+780 st. 
                                               16+925 st. 
                                   km       17+010 st. 
                                               17+125 st. 
                                               17+125 dr. 
                                               17+450 dr. 
                                               18+025 dr. 
                                               18+350 dr. 
                                               18+675 st./dr 
                                               18+875 st. 
                                               19+060 st. 
                                               19+225 dr. 
                                               19+375 dr. 
                                               19+525 dr. 
                                               19+650 st. 
                                               19+750 dr.   
 
 



Partener 5 Dridu: drumurile laterale  
                     DJ 302   km        30+750 dr. 
                                                31+800 st. 
                                                33+575 st. 
                                                34+525 dr. 
                                                34+700 dr. 
                                                35+175 st. 
                   DJ 101   km           44+100 st. 
                                                44+150 dr. 
                                                44+675 st. 
                                                44+700 dr. 
                                                45+275 st. 
                                                45+425 dr. 
                                                45+600 st. 
                                                45+850 st. 
                                                46+000 st. 
                                                46+075 dr. 
                                                46+125 st. 
                                                46+400 st. 
                                                46+610 st. 
                                                46+875 st./dr. 
                                                47+080 st. 
                                                47+225 st. 
                                                47+325 st. 
                                                47+550 dr. 
                                                47+675 st./dr. 
                                                47+825 st./dr. 
                                                47+850 st. 
                                                47+900 st. 
                                                47+975 st. 
                                                48+000 dr. 
                                                48+030 st. 
                                                48+050 dr. 
                                                48+125 st. 
                                                48+200 dr. 
                                                48+250 st. 
                                      km     48+350 dr. 
                                                48+500 dr. 
                                                48+550 st. 
                                                48+675 st./dr. 
                                                49+100 dr. 
                                                49+350 st. 
                                                49+925 st. 
                                                50+125 dr. 
                                                50+475 dr. 
                                                50+850 dr. 
                                                51+925 dr. 
                                                52+200 st./dr. 
                                                55+700 st 
 
 



Partener 6 Jilavele: drumurile laterale  
           DJ 101                km      57+450 st. 
                                                57+475 dr. 
                                                57+625 st. 
                                                57+700 dr. 
                                                57+750 st. 
                                                57+775 dr. 
                                                57+800 st. 
                                                57+900 dr. 
Partener 7 Moldoveni                 - 
 
Partener 8 Movilita: drumurile laterale  
         DJ 302                  km     27+975 st/dr. 
                                               28+250 st./dr. 
                                               28+450 st./dr. 
                                               28+825 st. 
                                               28+860 st. 
                                               28+925 st./dr. 
                                               28+975 st./dr. 
                                               29+075 st. 
                                               29+950 dr. 
 
Partener 9 Rosiori: drumurile laterale   
         DJ 302             km    20+480 st. 
                                          20+475 dr. 
                                          21+300 st. 
                                          21+325 dr. 
                                          21+775 st./dr. 
                                          21+825 st./dr. 
                                          22+075 st./dr. 
                                          22+375 st./dr. 
                                          22+455 st./dr. 
                                          22+620 st./dr. 
                                          22+775 st.dr. 
                                          22+925 st./dr. 
                                          23+090 st./dr. 
                                          23+250 st./dr. 
                                          23+325 st./dr. 
                                          23+550 dr. 
                               km      23+675 st. 
                                          23+900 dr. 
                                          24+010 st./dr. 
                                          24+410 st. 
                                          24+575 st. 
                                          24+740 st. 
                                          24+850 dr. 
                                          27+225 dr. 
                                          27+250 st. 
 
 
 



Partener 10 Sinesti: drumurile laterale  
        DJ 402             km       54+534 dr. 
                                            55+215 st. 
                                            55+350 st. 
                                            55+481 dr. 
                                            55+550 st./dr. 
                                            55+640 st./dr. 
                                            55+738 st./dr. 
                                            55+837 st./dr. 
                                            56+039 dr. 
                                            56+108 dr. 
                                            56+300 st./dr. 
                                             56+645 dr. 
                                             56+660 dr. 
                                             56+780 st. 
                                             56+872 st. 
                                             56+980 st. 
                                             57+118 st. 
                                             57+600 st. 
                                             57+857 dr. 
                                             57+896 st. 
                                             57+912 dr. 
                                             59+137 dr. 
                                             59+947 st. 
                                             60+927 dr. 
                                             60+961 st. 
                                             61+044 st. 
                                             61+108 dr. 
                                             61+252 dr. 

 
 
(2) Județul Ialomița asigură integral contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale 
ale proiectului așa cum este precizat în cererea de finanțare și în prezentul acord. 
 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile : 2.096.937,20 lei (2%) 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:  10.280.991,91 lei (100%) 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 12.377,929.11 lei (14%). 

 

Partenerul 2,3,4,5,6,7,8,9 și 10 
 
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile : 0,00 lei -0,00 % 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile: : 0,00 lei -0,00 % 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: : 0,00 lei -0,00 % 

 

 

 



(3) Plăţi  
 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG 
nr. 93/2016. Ȋn acest sens, se vor inlude în acordul de parteneriat prevederi 
precum următoarele: 

a) liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plată, iar 
autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea 
cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat care le-au efectuat 
plățile, şi în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților din 
proiect, asumate conform prevederilor art. 3 alin. (2) din acordul de parteneriat;  

b) liderul de parteneriat  îşi cuprind în bugetul propriu sumele necesare 
creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în limita sumei necesare 
finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților din proiect, asumate 
conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare.  
 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului  

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și 
încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își 
încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului 
de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a 
prezentului acord.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect-Judeţul Ialomiţa  
A. Drepturile liderului de parteneriat  
 
(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor 
de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor 
în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie.  
 
B. Obligațiile liderului de parteneriat  

(1) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 
finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 
despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale 
rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) 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.  

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea 
de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele 
justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și 
procedurale.  



(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor 
documentelor proiectului în original precum şi copii ale documentelor 
partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi 
păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene 
constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de 
rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din 
OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de 
rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din 
sumele solicitate la rambursare/plată.   

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul 
din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare , liderul de 
 parteneriat răspunde pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9)  Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în 
cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și 
titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de 
management. 

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 
 

A. Drepturile partenerilor 2,3,4,5,6,7,8,9 și 10 
(1) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de 

parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului 
şi să li se furnizeze de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de 
progres. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi de către liderul de parteneriat, în 
privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. 
activităţi, parteneri, etc), inaintea solicitării aprobării de către AM/OI POR. 

 
 

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 și 10 

(1) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism 
național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare 
pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în 
termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru 
efectuarea verificărilor la fața locului. 

(2) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au 
obligațiă să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează 
Proiectul. 

 



(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres. 

(4)  Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de 
creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat 
cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare. 

 (5)  Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 

sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii 

acestora. Nu este cazul. 

(6) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de 
parteneriat răspunde  pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

 

Art. 7. Achiziții publice  
Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către liderul de parteneriat, cu 
respectarea legislației în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a 
instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 
 

Art. 8. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului 
modernizat/reabilitat/extins şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, 
pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în 
exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau 
să înstrăineze, sub orice formă  bunurile imobile, finanțate prin POR 2014-
2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De 
asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de 
finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 

 

 

Art. 9. Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă 
confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării 
proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a 
unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar 
în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 

 

Art. 10 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea 
română. 

(2)Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului 
acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  

 

 



Art. 11 Dispoziţii finale 

(1) 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. 

 
Întocmit în număr de 11 (unsprezece) exemplare, în limba română, câte unul 
pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 
 
 

        Semnături    Data 
 
Lider de Proiect (Partener 1)    
 UAT JUDEŢUL IALOMIŢA 

 
Preşedinte 
 
VICTOR MORARU 
 

Partener 2  

UAT FIERBINŢI TÂRG  

Primar 

 
 

Partener 3 

UAT ADÂNCATA 

Primar 

BARBU IONEL VALENTIN   

 

Partener 4 

UAT DRĂGOEŞTI 

Primar 

MITREA ION   

 

 

Partener 5 

UAT DRIDU 

Primar 

VALENTIN TURIGA 

 

 



Partener 6 

UAT JILAVELE 

Primar 

ENE MILOIEVICI PETRE 

 

 

Partener 7 

UAT MOLDOVENI 

Primar 

DUMITRU VICTOR ALEXANDRU 

 

Partener 8 

UAT MOVILIŢA 

Primar 

PETRE PETRE 

 

Partener 9 

UAT ROŞIORI 

Primar 

CRISTEA NICU 

 

Partener 10 

UAT SINEŞTI 

Primar 

ION MARIAN 

 

 

 


