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PROIECT
HOTĂRÂREA nr. 

din data d e .............

privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de beneficiar în cadrul P.O.C.A.
2014-2020 Apel: POCA/350/2/l/Introducerea de sisteme şi standarde comune în 

administraţia publică locală CP10/2018, inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate 
de proiectul „Administraţie publică împreună cu cetăţenii" -  SMIS 126332

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul cu nr. 47498/20.05.2019 al Compartimentul Implementare Proiecte de 
Finanţare si Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras cu nr. 47498/1/20.05.2019 prin 
care se propune aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de beneficiar în cadrul P.O.C.A. 
2014-2020 Apel: POCA/350/2/l/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia 
publică locală CP10/2018, inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul 
„Administraţie publică împreună cu cetăţenii" -  SMIS 126332;

Luând în considerare Contractul de finanţare nerambursabilă cu nr. 348/ 16.05.2019 
încheiat între MDRAP, AM POCA şi Municipiul Făgăraş pentru implementarea proiectului 
"Administraţie publică împreună cu cetăţenii" - SMIS 126332;

Având în vedere ca perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni începând 
cu data de 16.05.2019;

Ţinând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice, modificata si actualizata, 
precum si de Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; art. 36, alin. 2. lit. e), alin. 7, lit. a, art. 39, alin. 1, din Legea nr. 215/2001 -  Legea 
administraţiei publice -  republicata;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), litera f) şi art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată.

HOTĂRĂŞTE:

ART 1. Aprobă ca oportună şi necesară participarea Municipiului Făgăraş în calitate de 
beneficiar în cadrul P.O.C.A. 2014-2020 Apel: POCA/350/2/l/Introducerea de sisteme şi standarde 
comune în administraţia publică locală CP10/2018 în vederea finanţării şi realizării proiectului 
„Administraţie publică împreună cu cetăţenii" -  SMIS 126332.

ART 2. Aprobă valoarea totală a proiectului „Administraţie publică împreună cu cetăţenii” în 
cuantum de 2,257,801.75 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Aprobă contribuţia Municipiului Făgăraş la realizarea proiectului „Administraţie 
publică împreună cu cetăţenii" in cuantum de 45.156,04  lei.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Administraţie publică împreună cu cetăţenii" se vor asigura din bugetul local.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
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ART. 6. Se împuterniceşte SUCACIU GHEORGHE să semenze toate actele necesare şi contractul 
de finanţare în numele MUNICIPIULUI FAGARAS.

ART 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul Implementare Proiecte de Finanţare.

Iniţiator
PRIMAR,

Vizat pentru legalitate 
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

Cod: F-17
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Nr. 47498/1 din data de 20.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de beneficiar în cadrul P.O.C.A. 
2014-2020 Apel: POCA/350/2/l/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia 

publică locală CP10/2018, inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul 
„Administraţie publică împreună cu cetăţenii" -  SMIS 126332

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) şi cele ale 
art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
si completările ulterioare,

Luând în considerare Contractul de finanţare nerambursabilă cu nr. 348/16.05.2019 încheiat 
între MDRAP, AM POCA şi Municipiul Făgăraş pentru implementarea proiectului "Administraţie publică 
împreună cu cetăţenii" - SMIS 126332;

Având în vedere ca perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni începând cu data 
de 16.05.2019;

Luând în considerare faptul că valoarea totală a proiectului (cererii de finanţare) „Administraţie 
publică împreună cu cetăţenii" este de 2 ,257 ,801 .75  lei (inclusiv TVA).

Propunem aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de beneficiar în cadrul 
proiectului mai sus menţionat şi aprobarea contribuţiei Municipiului Făgăraş la implementarea 
proiectului „Administraţie publică împreună cu cetăţenii" în cuantum de 4 5 .1 5 6 ,0 4  lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă introducerea de sisteme şi standarde comune în 
administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu 
Strategia de Consolidare a Administraţiei Publice 2014 - 2020:
• Implementarea de mecanisme şi proceduri standard la nivel local pentru simplificare şi raţionalizare a 
procedurilor administrative;
• Introducerea de instrumente electronice si procese de lucru simplificate pentru reducerea birocraţiei, 
corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate;

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Digitizarea, simplificarea si optimizarea fluxurilor de lucru pentru procesele orientate către cetateni 
în administraţia locala a Municipiului Fagaras.
2. îmbunatatirea cunoştinţelor si abilitaţilor aleşilor locali, precum si angajaţilor administraţiei locale în 
furnizarea si comunicarea unor servicii publice de calitate către cetateni
3. îmbunatatirea cunoştinţelor si abilitaţilor aleşilor locali, precum si angajaţilor administraţiei locale în 
furnizarea si comunicarea unor servicii digitizate si online către cetateni

Rezultate aşteptate:
1. "Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul 
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate", atins prin 
Rezultat de proiect 1: 0  analiza a nevoilor si obiectivelor de simplificare si raţionalizare a procedurilor 
administrative realizata;
2. "Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul 
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate", atins prin 
Rezultat de proiect 2: O analiza de business privind optimizarea proceselor pentru reducerea 
birocraţiei;
3. "Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul 
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate", atins prin 
Rezultat de proiect 3: Platforma IT configurabila pentru optimizarea proceselor decizionale si a 
interacţiunii cu cetăţenii implementata
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4. "Cunostinte si abilitaţi ale personalului din autoritatile si instituţiile publice locale îmbunatatite, în 
vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific", atins prin Rezultat de proiect 
4: 50 de persoane - membri ai grupului tinta - formate în utilizarea de metodologii de simplificare si 
raţionalizare a procedurilor administrative.
5. "Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul 
integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate", atins prin 
Rezultat de proiect 5: 50 de persoane - membri ai grupului tinta - formate în utilizarea de metode 
digitale pentru fluxurile de lucru simplificate oferite către cetăţeni.

Faţă de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi în consecinţă.

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU
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Nr. 47498 din data de 20.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

APROBAT,
PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de beneficiar în cadrul 
P.O.C.A. 2014-2020 Apel: POCA/350/2/l/Introducerea de sisteme şi standarde comune în 

administraţia publică locală CP10/2018, inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiectul „Administraţie publică împreună cu cetăţenii" -  SMIS 126332

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat în conform itate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. 
c) şi cele ale art. 123 din Legea adm inistraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu 
modificările şi com pletările ulterioare.

Ţinând seam a de prevederile Legii nr. 273/ 2006  privind finanţele publice locale, cu 
modificările si com pletările ulterioare,

Luând în considerare Contractul de finanţare nerambursabilă cu nr. 348/16.05.2019 
încheiat între MDRAP, AM POCA şi Municipiul Făgăraş pentru implementarea proiectului 
"Administraţie publică împreună cu cetăţenii" - SMIS 126332;

Având în vedere ca perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni începând cu 
data de 16.05.2019;

Luând în considerare faptul că valoarea totală a proiectului (cererii de finanţare] 
„Administraţie publică împreună cu cetăţenii" este de 2 ,257 ,801 .75  lei (inclusiv TVA).

Propunem aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de beneficiar în cadrul 
proiectului mai sus menţionat şi aprobarea contribuţiei Municipiului Făgăraş la implementarea 
proiectului „Administraţie publică împreună cu cetăţenii" în cuantum de 45 .156 ,04  lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă introducerea de sisteme şi standarde comune 
în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă 
cu Strategia de Consolidare a Administraţiei Publice 2014 - 2020:
• Implementarea de mecanisme şi proceduri standard la nivel local pentru simplificare şi 
raţionalizare a procedurilor administrative;
• Introducerea de instrumente electronice si procese de lucru simplificate pentru reducerea 
birocraţiei, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru 
cetateni implementate;

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Digitizarea, simplificarea si optimizarea fluxurilor de lucru pentru procesele orientate către 
cetateni în administraţia locala a Municipiului Fagaras.
2. îmbunatatirea cunoştinţelor si abilitaţilor aleşilor locali, precum si angajaţilor administraţiei 
locale în furnizarea si comunicarea unor servicii publice de calitate către cetateni
3. îmbunatatirea cunoştinţelor si abilitaţilor aleşilor locali, precum si angajaţilor administraţiei 
locale în furnizarea si comunicarea unor servicii digitizate si online către cetateni

Rezultate aşteptate:
1. "Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetateni la nivel local corelate cu 
Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate", atins 
prin Rezultat de proiect 1: O analiza a nevoilor si obiectivelor de simplificare si raţionalizare a 
procedurilor administrative realizata;
2. "Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetateni la nivel local corelate cu 
Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate", atins 
prin Rezultat de proiect 2: O analiza de business privind optimizarea proceselor pentru reducerea 
birocraţiei;
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3. "Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetateni la nivel local corelate cu 
Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate", atins 
prin Rezultat de proiect 3: Platforma IT configurabila pentru optimizarea proceselor decizionale si 
a interacţiunii cu cetăţenii implementata
4. "Cunostinte si abilitaţi ale personalului din autoritatile si instituţiile publice locale îmbunatatite, 
în vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific", atins prin Rezultat de 
proiect 4: 50 de persoane - membri ai grupului tinta - formate în utilizarea de metodologii de 
simplificare si raţionalizare a procedurilor administrative.
5. "Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetateni la nivel local corelate cu 
Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate", atins 
prin Rezultat de proiect 5: 50 de persoane - membri ai grupului tinta - formate în utilizarea de 
metode digitale pentru fluxurile de lucru simplificate oferite către cetăţeni.

Faţă de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi în consecinţă.

Cu consideraţie,

Avizat,
Director economic 
Ludu Dan

Nr.
crt.

Funcţia şi atribuţia Numele şi prenumele Data Semnătura

1. întocmit - consilier Peptea Florina 20.05.2019

Â _________
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Cod MySMIS2014: 126332

CONTRACT DE FINANŢARE
în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 

Nr._ Ş i L  din /O  05-2019

1* Părţile:

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, persoană juridică de drept public, 
cod de înregistrare fiscală 26369185, cu sediul în Bulevardul Libertăţii nr. 16, latura nord, sector 
5, Bucureşti, cod poştal 050706, telefon 021.310.40.60, fax 021.310.40.61, reprezentat legal 
de domnul Vasile-Daniel SUCIU, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Capacitatea Administrativă, denumită în continuare AM POCA,

Municipiul Făgăraş, persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală 4384419, cu 
sediul în Strada Republicii nr.3, municipiul Făgăraş, judeţul Braşov, cod poştal 505200, telefon 
0268211313, fax 0268213020, reprezentat legal de domnul Gheorghe SUCACIU, având funcţia 
de primar, în calitate de Beneficiar,

au convenit încheierea prezentului Contract de finanţare în următoarele condiţii:

2. Precizări prealabile
(1) în prezentul Contract de finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau 
a unei prevederi contrare:
a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi 
singularul;
b) cuvintele care includ un gen includ toate genurile;
c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel.
(2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale 
acestora, precum şi orice alte normative subsecvente.
(3) Contractul de finanţare este contract de adeziune. Acesta stabileşte cadrul juridic 
general în care se va desfăşura relaţia contractuală dintre AM POCA şi Beneficiar. Raporturile 
juridice dintre AM POCA şi Beneficiar vor fi guvernate de prezentul Contract de finanţare care, 
împreună cu dispoziţiile prevăzute în fiecare dintre documentele Contractului de finanţare, vor 
reprezenta legea părţilor.

Şi



(1) Valoarea totală a Proiectului care face obiectul Contractului de finanţare este de:
2.257.801,75 lei
(douăm ilioanedouăsutcindzecişişaptem iioptsuteunulei,şaptezedşidncibam), din care:
a) Valoare eligibilă este de 2.257.801,75 lei
(douămilioanedouăsutcincizecişişaptemiioptsuteunulei,şaptezedşicincibani),
b) Valoare neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este 0,00 lei (zerolei,zerobani).
(2) Repartizarea valorii eligibile a Proiectului este defalcată pe categorii de surse de finanţare, 
fiind reflectată în cadrul valorii totale a Proiectului, după cum urmează:

Lider de
parteneriat/p
artener

Valoarea 
totală a 

Proiectului, 
din care:

Valoarea 
elig ibilă a 

Proiectului

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 
F5E

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 
bugetul naţional

Cofinanţarea
eligibilă

Beneficiarului
a

Valoarea ne
eligibilă a 
Proiectului 

inclusiv TVA 
aferentă 
acestuia

(lei) (lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) % (lei) %  (lei)

0 1 = 2  + 11 2 = 3 + 9 3 4 5 6
.

7 8 9
j

10 11

Beneficiar -

M un ic ip iu l

Făgăraş

2.257.801,75 2.257.801,75

.......

2.212.645,71 98 1.919.131,50 | 85 293.514,21 13 45.156,04 2 0

(3) AM POCA se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maxim 2.212.645,71 lei 
(douămilioanedouăsutcloisprezecemiişasesutepatruzecişidncilei,şaptezecişiunubani), 
echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului.
(4) în cazul în care, la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea eligibilă 
este mai mică decât valoarea eligibilă prevăzută la alin. (2), suma acordată de AM POCA se va 
reduce corespunzător prin aplicarea la valoarea totală a cheltuielilor eligibile autorizate a 
procentului/lor prevăzut/e la alin. (3).
(5) Orice modificare a Contractului de finanţare, agreată de către părţi, nu poate conduce, în 
nici un caz, la creşterea valorii finanţării nerambursabile şi/sau a procentului pe care aceasta 
îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului, specificată la alin. (3) al prezentului 
articol, cu excepţia diferenţelor ce nu depăşesc valoarea de 1 leu si care rezultă automat din 
calculul efectuat de către sistemul informatic MySMIS2014.
(6) Prevederile alin. (5) al prezentului articol se aplică corespunzător şi în cazul modificărilor 
asupra bugetului Proiectului, în conformitate cu prevederile art. 14 din Contractul de finanţare.
(7) Beneficiarului i se acordă finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite prin 
acordul de voinţă al părţilor, care este constituit în prezentul Contract de finanţare şi anexele 
acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
(8) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul 
pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract de 
finanţare, inclusiv anexele acestuia şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.

Art. 5 - Eligibilitatea cheltuielilor
(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu: 
a) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire 
a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr, 1083/2006 al Consiliului;



Art.7 - Obligaţiile părţilor
Prezentul Contract de finanţare obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare 
dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii Contractului de finanţare între 
părţi, cu respectarea prevederilor legale naţionale şi comunitare.
Secţiunea I - Obligaţiile Beneficiarului 
Obligaţii generale
(1) Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu 
prevederile prezentului Contract de finanţare, ale legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare. 
Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM POCA pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin Contractul de finanţare, pentru implementarea Proiectului şi pentru obţinerea rezultatelor 
prevăzute în Anexa I la prezentul Contract de finanţare.
(2) Beneficiarul declară şi se angajează, irevocabil şi necondiţionat, să utilizeze finanţarea 
exclusiv cu respectarea termenilor şi condiţiilor Contractului de finanţare.
(3) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa 
pe parcursul implementării Proiectului. AM POCA va fi degrevată de orice responsabilitate 
pentru prejudiciile cauzate terţilor, de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului 
Contract de finanţare.
(4) Beneficiarul este obligat să furnizeze AM POCA orice documente, date şi/sau informaţii 
solicitate în legătură cu implementarea Proiectului şi executarea prezentului Contract de 
finanţare, în termenul şi condiţiile specificate în solicitare.
(5) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucţiunile şi orice alte documente aplicabile, 
emise de AM POCA.
Obligaţii privind implementarea Proiectului
(6) Beneficiarul are obligaţia să asigure un management eficient al Proiectului, inclusiv prin 
asigurarea resurselor umane materiale şi financiare necesare obţinerii, în termenele stabilite 
prin prezentul Contract de finanţare, a rezultatelor Proiectului.
(7) Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul de implementare prevăzut în Anexa I la 
prezentul Contract de finanţare, precum şi activităţile aferente acestora.
(8) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile Anexei II la prezentul Contract de 
finanţare.
(9) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către AM POCA, conform planificării din 
Anexa II la prezentul Contract de finanţare, cererile de prefinanţare/rambursare/plată, 
precum şi documentele justificative aferente, în conformitate cu prevederile Anexei IV  la 
prezentul Contract de finanţare.
(10) Cererile de prefinanţare/rambursare/plată, rapoartele de progres, notificările, precum şi 
orice alt document oficial transmis către AM POCA pentru implementarea Proiectului, vor fi 
semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în 
acest sens de către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(11) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite rapoarte de progres trimestriale, 
conform prevederilor Anexei III la prezentul Contract de finanţare şi/sau ori de câte ori AM 
POCA solicită aceasta.
(12) Beneficiarul are obligaţia să adauge toate documentele şi să completeze datele pentru 
care este răspunzător, actualizându-le corespunzător, ori de câte ori este cazul, în sistemul 
informatic MySMIS2014.
(13) Beneficiarul are obligaţia de a adăuga dosarul achiziţiei publice în MYSMIS 2014+, în 
termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziţie publică.
(14) în cazul unei defecţiuni a sistemului MySMIS2014 sau în caz de forţă majoră în conformitate 
cu prevederile art. 16 din contract, Beneficiarul poate prezenta informaţiile solicitate în format 
letric. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau cazul de forţa majoră încetează, 
Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS2014.



permită verificarea acestora. Beneficiarul este obligat să informeze AM POCA cu privire la locul 
arhivării, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data intervenirii oricăror modificări.
(25) Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare 
implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor/vizitelor de 
asistenţă/monitorizare/verificare/control/audit ale AM POCA, Autorităţii de Certificare şi 
Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi ale serviciilor acesteia.
(26) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile Anexei VI la prezentul Contract de 
finanţare.9

(27) Beneficiarul are obligaţia întocmirii rapoartelor de progres şi a cererilor de 
prefinanţare/plată/rambursare, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare 
în vigoare şi în conformitate cu prevederile Anexei IV  la prezentul Contract de finanţare. 
Obligaţii privind achiziţiile în cadrul Proiectului
(28) în scopul atribuirii contractelor de achiziţii publice necesare pentru implementarea 
Proiectului care face obiectul prezentului Contract de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de 
a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile în domeniul achiziţiilor 
publice (inclusiv pentru achiziţiile directe), precum şi prevederile Anexei V la prezentul 
Contract de finanţare. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor 
efectuate şi/sau aplicarea de reduceri procentuale, corecţii financiare, conform legislaţiei 
incidente în vigoare la data achiziţiei.
(29) în cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, valoarea estimată, fără TVA, a 
achiziţiilor cu acelaşi obiect sau destinate utilizării identice ori similare, se determină prin 
cumul la nivelul întregului proiect şi în consecinţă, tipul de procedură de achiziţie aplicată de 
oricare din parteneri este determinat în funcţie de aceasta.
(30) Beneficiarul este obligat, în cazul contractării de bunuri şi servicii, să prevadă în 
contractele încheiate, obligaţia operatorului economic de a prezenta toate 
informaţiile/documentele solicitate de către persoanele autorizate şi/sau organismele 
prevăzute la alin. (23). AM POCA îşi rezervă dreptul de a nu autoriza la plată acele cheltuieli 
pentru care nu sunt furnizate informaţiile/documentele solicitate.
(31) în scopul încheierii de contracte conform Codului civil şi contracte de muncă pe perioadă 
determinată/nedeterminată, necesare pentru implementarea Proiectului, Beneficiarul are 
obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile în domeniu, 
precum şi prevederile Anexei IV  la Contractul de finanţare.
Obligaţii privind asigurarea resurselor financiare necesare
(32) Beneficiarul/Partenerul este obligat să asigure sumele necesare finanţării Proiectului. 
Obligaţii privind evaluarea
(33) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM POCA şi/sau oricărei persoane autorizate 
(fizice şi/sau juridice) de către aceasta, în termenul solicitat expres, orice document sau 
informaţie relevantă în vederea realizării/evaluării POCA şi/sau a Proiectului.
Obligaţii privind evidenţa contabilă informatizată distinctă
(34) Beneficiarul/Partenerul este obligat să ţină evidenţă contabilă folosind conturi analitice 
distincte pentru Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislaţia naţională 
şi comunitară în vigoare. Beneficiarul are obligaţia, în vederea efectuării reconcilierii contabile 
între conturile contabile ale AM şi cele ale beneficiarului, să transmită trimestrial, până la data 
de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, Formularul nr. 10-Notificare cu privire la 
reconcilierea contabilă, prevăzut în anexa nr.10 la Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru 
aprobarea 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Obligaţii privind păstrarea documentelor



autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, obţinute în executarea sau ca 
urmare a executării Contractului de finanţare.
(2) Drepturile de autor şi/sau de proprietate intelectuală preexistente la data încheierii 
Contractului de finanţare nu fac obiectul prevederilor alin. (1), cu condiţia ca acestea să nu fie 
incluse în cadrul Contractului de finanţare.
(3) Beneficiarul se angajează să utilizeze bunurile achiziţionate în cadrul Contractului de 
finanţare pentru implementarea Proiectului şi în scopul declarat al acestuia.

Art. 10 - Cesiunea şi novaţia prin schimbare de debitor
Prezentul Contract de finanţare în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile 
care decurg din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii şi/sau a novaţiei.

Art. 11 - Nereguli şi recuperări
(1) Termenii de „neregula”, „suspiciune de fraudă” şi „fraudă” au înţelesul dat de legislaţia 
naţională şi comunitară incidenţă.
(2) în situaţia primirii/înregistrării unor constatări cu implicaţii financiare sau cu posibile 
implicaţii financiare ori a unor sesizări care privesc proiectul care face obiectul prezentului 
contract, AM POCA va întreprinde toate demersurile necesare pentru constatarea neregulii şi 
stabilirea corecţiilor financiare şi/sau a creanţelor bugetare, precum şi orice alte măsuri, în 
conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară.
(3) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile Anexei VIII la prezentul Contract de 
finanţare.

Art. 12 - Monitorizarea Contractului de finanţare
Monitorizarea realizării rezultatelor, indicatorilor şi a obiectivelor stabilite prin Contractul de 
finanţare este efectuată de către AM POCA, în conformitate cu prevederile legale naţionale şi 
comunitare, precum şi cu Anexa III la prezentul Contract de finanţare.

Art. 13- Informarea şi comunicarea
(1) AM POCA şi Beneficiarul sunt responsabili de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în art. 115 
- Informare şi comunicare şi Anexa XII - Informarea şi comunicarea privind contribuţiile din 
partea fondurilor din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire 
a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european , Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu completările ulterioare.
(2) Beneficiarul are obligaţia de a implementa măsurile de informare şi comunicare în 
conformitate cu obligaţiile asumate în Anexa I şi în Anexa VII la prezentul Contract de finanţare, 
şi de a respecta prevederile Manualului de identitate vizuală postat pe site-ul oficial al AM 
POCA.

Art. 14 - Modificarea şi completarea Contractului de finanţare
(1) Părţile au dreptul, pe întreaga durată de valabilitate a prezentului Contract de finanţare, 
de a conveni modificarea/completarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, 
încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanţare.
(2) Actele adiţionale intră în vigoare la data semnării de către reprezentantul legal al AM POCA, 
după ce au fost semnate în prealabil de către reprezentantul legal al beneficiarului, cu excepţia 
cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională
şi/sau comunitară relevantă, situaţie în care, modificarea respectivă intră în vigoare de icdă ta^>  
menţionată în actul normativ corespunzător.



(9) Prin excepţie de la art. 14 alin. (1), Beneficiarul poate solicita modificarea prin notificare, 
cu acordul AM, transmisă cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de la care se intenţionează a 
intra în vigoare, respectiv:
a) Anexa II - Graficul estimativ de depunere a cererilor de prefinanţare/rambursare/plată;
b) secţiunea - Buget - Activităţi şi cheltuieli - Beneficiarul poate solicita diminuarea sau 
creşterea valorilor alocate în cadrul unei activităţi care nu este în cadrul unui rezultat şi/sau 
valorilor alocate unor activităţi din cadrul unui rezultat, prin realocare de sume între acestea, 
inclusiv transferul de fonduri între Beneficiar şi Partener şi/sau Parteneri, cu condiţia ca 
valoarea rezultatului să nu fie modificată şi cu respectarea cerinţelor din Ghidul solicitantului 
aplicabil;
c) secţiunea - Plan de achiziţii, cu excepţia modificărilor referitoare la tipul procedurii;
d) secţiunea - Resurse umane implicate - componenţa echipei de management a Proiectului, 
exclusiv poziţiile minime obligatorii, cu respectarea cerinţelor din Ghidul solicitantului aplicabil 
şi furnizarea documentelor justificative;
e) secţiunile Grup ţintă, Sustenabilitate, Principii orizontale, Indicatori suplimentari de 
proiect, Resurse materiale implicate, Activităţi previzionate ;
f) alte secţiuni din Anexa I - Cererea de finanţare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice 
pentru echipamentele şi dotările care urmează a fi achiziţionate, având în vedere progresul 
tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanţare şi până în momentul lansării 
procedurii de achiziţie, cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, 
indicatorii, valoarea achiziţiei, perioada de implementare şi să respecte prevederile legale în 
vigoare, după caz. Aceste modificări vor avea în vedere şi actualizarea fişelor tehnice din 
caietele de sarcini, acolo unde acestea există.
(10) Notificarea intră în vigoare şi va produce efecte de la data aprobării de către AM POCA.
(11) Modificările solicitate şi aprobate de către AM POCA nu reprezintă o confirmare a 
eligibilităţii cheltuielilor. Orice modificare a Contractului de finanţare nu exonerează 
Beneficiarul de răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de legalitate, 
regularitate sau conformitate stabilite potrivit prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare 
în vigoare.

Art. 15 - încetarea, anularea şi suspendarea Contractului de finanţare
(1) Prezentul Contract de finanţare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către 
părţile contractante, a obligaţiilor ce le revin, conform prevederilor contractuale.
(2) Contractul de finanţare încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin rezilierea acestuia 
sau, după caz, la expirarea perioadei prevăzute la art. 3 alin. (4) din prezentul Contract de 
finanţare.
(3) Contractul de finanţare poate înceta prin acordul de voinţă al părţilor în situaţia în care 
AMPOCA nu a efectuat plăţi către beneficiar reprezentând finanţare nerambursabilă, sau în 
situaţia în care finanţarea a fost recuperată prin plată voluntară.
(4) în situaţia în care, Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului într-un termen de 
3(trei) luni de la data intrării în vigoare a Contractului de finanţare, din motive imputabile 
acestuia, acesta va fi reziliat unilateral de către AM POCA, fără a mai fi necesară punerea în 
întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligaţia pentru Beneficiar de a restitui în 
întregime sumele deja primite în cadrul Contractului de finanţare.
(5) în situaţia în care Beneficiarul nu transmite nicio cerere de rambursare în termen de maxim 
6 luni de la data semnării prezentului Contract de finanţare, din motive imputabile acestuia, 
AM POCA reziliază unilateral Contractul de finanţare, fără a mai fi necesară punerea în 
întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens.
(6) AM POCA poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, după notificarea prealabilă a 
Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. în ac^fă^şîttîaţie,



fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi.
(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă 
majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei. Partea care invocă forţa 
majoră are obligaţia transmiterii celeilalte părţi, a documentului prin care s-a constatat 
existenţa cazului de forţă majoră, într-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de 
la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă 
forţa majoră are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 
5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.
(3) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor acţiunii forţei majore.
(4) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării 
cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere 
şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
(5) Suspendarea executării Contractului de finanţare operează de drept de la momentul 
notificării AM POCA cu privire la situaţia de forţă majoră dovedită conform prevederilor legale, 
pe toată perioada de acţiune a acesteia. încetarea suspendării executării Contractului de 
finanţare operează de drept din ziua imediat următoare primirii comunicării prevăzute la alin. 
(2) al prezentului articol.
(6) în cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Contract de finanţare pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni 
într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru 
a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de finanţare.
(7) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

Art. 17 - Transparenţa

Contractul de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv anexele acestuia, 
constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul prezentului contract, precum şi în cadrul legislaţiei 
în vigoare.

Art. 18 - Confidenţialitatea

(1) Părţile convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile contractuale şi sunt de 
acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora.
(2) Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile contractuale doar în scopul de a-şi îndeplini 
obligaţiile din prezentul Contract.
(3) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract şi anexele acestuia privind 
furnizarea informaţiilor şi documentelor necesare desfăşurării activităţilor de audit şi control 
de către instituţiile/departamentele abilitate, precum şi pentru informarea şi promovarea în 
scopuri publicitare a utilizării fondurilor FSE, conform prevederilor regulamentelor europene 
aplicabile, părţile se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii 
datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European şi a Consiliului - din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competenţele în 
scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării 
pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 
2008/977/JAI a Consiliului şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera c ira rfă ţje î
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Regulamentul (UE) 679/2016, precum şi a consimţământului persoanelor vizate, făcând dovada l& fi 
acestora în scris si format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP. \\v
(7) Beneficiarul şi/sau partenerii, în cazul parteneriatelor, au obligaţia obţinerii şi întocmi 
evidenţelor consimţământului persoanelor care fac parte din grupul ţintă al proiectului, pe 
activităţile pe care le are fiecare în responsabilitate, pentru atingerea şi implementarea 
obiectivelor proiectului.
Art. 21 - Corespondenţa între părţi
(1) Corespondenţa (notificare, comunicare) dintre părţi, va fi considerată valabil îndeplinită, 
dacă va fi trimisă la sediul părţii, menţionat în prezentul Contract de finanţare, cu menţionarea 
codului MySMIS 2014/SIPOCA al Proiectului, la următoarele adrese:

Pentru Autoritatea de Management Pentru Beneficiar

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice AM POCA

Municipiul Făgăraş

Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1, Strada Republicii nr.3, municipiul Făgăraş, judeţul Braşov,

Bucureşti, cod poştal 010086 cod poştal 505200

Telefon: 021.310.40.60 Telefon: 0268211313

Fax: 021.310.40.61 Fax: 0268213020

(2) în cazul în care corespondenţa va fi transmisă prin poştă, se va face sub forma unei scrisori 
recomandate cu confirmare de primire.
(3) Corespondenţa dintre părţi se poate face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia solicitării şi 
primirii confirmării de primire a acesteia.
(4) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.
(5) Pentru proiectele contractate prin sistemul informatic MySMlS2014, corespondenţa 
(notificare, comunicare) dintre părţi, va fi considerată valabil îndeplinită, dacă va fi trimisă 
prin sistemul informatic.
Art. 22 - Dispoziţii finale
(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice 
neînţelegere sau dispută care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
Contractului de finanţare.
(2) în cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat 
de către instanţele româneşti competente material din raza teritorială a municipiului Bucureşti.
(3) Legea care guvernează acest Contract de finanţare şi în conformitate cu care este 
interpretat este legea română.
(4) Contractul de finanţare este încheiat în două exemplare originale în limba română, un 
exemplar pentru AM POCA şi un exemplar pentru Beneficiar, ambele având aceeaşi forţă 
juridică.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Şl 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
CAPACITATE ADMINISTRATIVA

VASILE-DANIEL SUCIU 
VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE 
Şl ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

BENEFICIAR, 
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 
ŞI DE AGREMENT

A VIZ NR. / f )  /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea participării Municipiului Fagaras in calitate de beneficiar in cadrul 
P.O.C.A. 2014-2020 Apel: P.O.C.A./350/2/ Introducerea de sisteme si standarde comubne in 
administraţia publica locala CP 10/2018, inclusive aprobarea proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiectul “Administraţie publica impreuna cu cetăţenii” -  SMIS 126332

Amendamente propuse:

SECRETAR,
Biza Radu

ntM



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

A V IZ NR. // /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.l AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea participării Municipiului Fagaras in calitate de beneficiar in cadrul 
P.O.C.A. 2014-2020 Apel: P.O.C.A./350/2/ Introducerea de sisteme si standarde comubne in 
administraţia publica locala CP 10/2018, inclusive aprobarea proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiectul “Administraţie publica impreuna cu cetăţenii” -  SMIS 126332

Amendamente propuse: __
__________________________ t t _

\p REŞEDINŢE, SECRETAR,

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA 

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

COMISIA 5

A VIZ NR. /J 7 23.05,2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea participării Municipiului Fagaras in calitate de beneficiar in cadrul 
P.O.C.A. 2014-2020 Apel: P.O.C.A./350/2/ Introducerea de sisteme si standarde comubne in 
administraţia publica locala CP 10/2018, inclusive aprobarea proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiectul “Administraţie publica impreuna cu cetăţenii” -  SMIS 126332

Amendamente propuse:
A + -  -

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18
V



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 3
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU SERVICII

PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

A VIZ NR. 9  . / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

aprobarea participării Municipiului Fagaras in calitate de beneficiar in cadrul 
P.O.C.A. 2014-2020 Apel: P.O.C.A./350/2/ Introducerea de sisteme si standarde comubne in 
administraţia publica locala CP10/2018, inclusive aprobarea proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiectul “Administraţie publica impreuna cu cetăţenii” -  SMIS 126332

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu N/colae

SECRETAR, 
Cârlan Anca

Cod: F-18


