
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii și implementării proiectului ,,Extindere retea de canalizare în 

zona Lebăda (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)” în cadrul apelului de 

proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 – 

Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori 

echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, 

 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea proiectului 

,,Extindere retea de canalizare în zona Lebăda (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna 

Curtești)", a cheltuielilor legate de acest proiect și a acordului de parteneriat aferent;   

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției 

Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

văzând dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 

cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 

redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările 

ulterioare; 

având în vedere prevederile art. 3 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și alin. (9) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările 

ulterioare; 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă depunerea și implementarea proiectului ,,Extindere retea de canalizare 

în zona Lebada (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)”, în cadrul apelului 

de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 – 

Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori 

echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul 

Național de Redresare și Reziliență. 

 

Art. 2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani (Lider de Parteneriat), UAT Municipiul Botoșani 

(Partener 1), UAT Comuna Curtești (Partener 2), având ca obiect implementarea activităților 

aferente proiectului ,,Extindere retea de canalizare în zona Lebada (Municipiul Botoșani) și 

sat Curtești (comuna Curtești)”, ce va fi depus în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Pilonul I. Tranziția verde, Componenta 1 Managementul apei, Investiția 1. Extinderea 



sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, 

prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, conform Anexei 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se aprobă Referatul privind necesitatea, oportunitatea şi potențialul economic al 

investiției al investiției ,,Extindere retea de canalizare în zona Lebada (Municipiul Botoșani) 

și sat Curtești (comuna Curtești)”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 4. Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului „Extindere retea de canalizare în zona 

Lebada (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)”, în cuantum de 8,536,761.35 

lei fără TVA. 

 

Art. 5. În cazul obținerii finanțării, UAT Botoșani își asumă conform Acordului de 

Parteneriat, că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitana Botoșani" va avea 

prevăzută suma aferentă lucrărilor în bugetele anuale, pentru întreaga perioadă de realizare a 

investiției. 

 

Art. 6. În cazul obținerii finanțării, UAT Botoșani își asumă conform Acordului de 

Parteneriat, că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitana Botoșani" va 

suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți. 

 

Art. 7. În cazul obținerii finanțării, UAT Botoșani își asumă conform Acordului de 

Parteneriat, că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitana Botoșani" va 

asigura cofinanţarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură 

implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-

economice/contractul de lucrări, dacă este cazul.  

 

Art. 8. Numărul de locuitori deserviți de proiect este de aproximativ 1058 locuitori. 

 

Art. 9. Lucrările aferente investiției vor respecta caracteristicile tehnice prevăzute în 

documentația tehnico-economică. 

 

Art. 10. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona 

Metropolitana Botoșani", domnul Cosmin Ionuț Andrei, să semneze în numele și pe seama 

Parteneriatului constituit cererea de finanțare a proiectului ,,Extindere retea de canalizare în 

zona Lebada (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)”, și a acordului de 

parteneriat aferent cu toate anexele acesteia, a tuturor documentelor aferente proiectului și să 

reprezinte Parteneriatul în relația cu Autoritatea Finanțatoare Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor. 

 

Art. 11. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,  

              Consilier,                                                                                   Secretar general,  

 Marius Petru  Rogojinschi                                                                      Ioan Apostu 
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ANEXA NR. 1 LA HCL nr. 50/26 ianuarie 2023 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

• Părţile 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani, cu sediul în Mun. 

Botoșani, Piața Revoluției nr. 1, județul Botoșani, adresa de corespondență Mun. Botoșani, Str. 

Poștei, nr. 9, et. 4, cam. 406, jud. Botoșani, codul fiscal 32436661, reprezentat prin domnul 

Director Egner Florin-Simion, având calitatea de Lider parteneriat – Partener 1 (LP)  

• UAT Municipiul Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, Str. Piața Revoluției, nr. 1, județul 

Botoșani, codul fiscal 3372882, reprezentat prin domnul Primar Andrei Cosmin Ionuț și doamna 

Director Executiv Economic Gheorghiță Mirela Elena, având calitatea de membru Partener 2 

(P2) 

• UAT Comuna Curtești, cu sediul în Comuna Curtești, Sat Curtești, str. Principală, nr. 108, 

județul Botoșani, codul fiscal 3433866, reprezentat prin domnul Primar Anton Maricel, având 

calitatea de membru Partener (P3), 

 

au convenit următoarele:  

• Obiectul 

• Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligațiile părților, contribuția financiară 

proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în 

implementarea activităților aferente proiectului: ,,Extindere retea de canalizare în zona Lebada 

(Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)”, care este depus în cadrul PNRR, 

Componenta 1 Managementul Apei, Investiția 1 Extinderea sistemelor de apă și canalizare în 

aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de 

conformare cu directivele europene, apel de proiecte PNRR/2022/C1/I1. 

• Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 

 

• Principiile de bună practică ale parteneriatului 

• Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să își asume rolul lor în cadrul 

proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 

• Părțile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind 

evoluția proiectului. 

• Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale şi de 

etică cele mai înalte. 

• Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 

incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 

conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

 



• Roluri şi responsabilități în implementarea proiectului 

• Rolurile şi responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 

Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de 

fiecare partener: 

 

Organizația  Roluri şi responsabilități 
Lider de proiect (Partener 1) • Asigură coordonarea activității parteneriatului creat în 

vederea elaborării, implementării și monitorizării proiectului 

depus în cadrul Planului Național de Redresare și reziliență, 

Componenta 9 – Managementul Apei 

• Asigură finanțarea din bugetul propriu sau din alte surse, 

inclusiv din fonduri europene, a cheltuielilor pentru 

realizarea documentației specifice solicitată de ghidul 

solicitantului în faza de elaborare, depunere și implementare 

a proiectului 

• Va semna toate documentele necesare pentru depunerea 

proiectului prin reprezentant local sau împuternicit. Precum 

și toate documentele de la momentul contractării și 

implementării proiectului 

• Numirea unei echipe pentru implementarea proiectului 

• Aprobarea prin Hotărârea Generală a Asociaților a 

participării în cadrul proiectului, a referatului privind 

necesitatea, oportunitate și potențialul economic al investiției 

• Participarea la ședințele de lucru pentru elaborarea și 

implementarea proiectului 

• Creare parteneriat în cadrul platformei de depunere proiecte 

specifice în cadrul PNRR, precum și afilierea la parteneriatul 

creat ca urmare a asumării prezentului document 

• Asumarea cheltuielilor neeligibile ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului, pentru implementarea proiectului 

în condiții optime, în funcție de specificul acestora 

• Aplicarea principiului DNSH („Do No Significant Harm”, -

“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este 

prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 

privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile 

durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului 

• Realizarea documentațiilor necesare și a lucrărilor de 

execuție  

• Suportarea cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți 

• Asigură cofinanţarea proiectului, respectiv finanțarea 

cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea 

proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile 

tehnico-economice/contractul de lucrări, dacă este cazul 

• Va prevede în bugetul anual suma aferentă lucrărilor, pentru 

întreaga perioadă de realizare a investiției 

Partener 2 • Numirea cel puțin a unei persoane responsabilă cu activitatea 

de elaborare, implementare și monitorizare proiect 

• Transmiterea informațiilor/datelor/documentelor solicitate de 

liderul de asociere legate de și necesare derulării procesului 



de elaborare, implementare şi monitorizare a proiectului 

• Respectarea termenelor de răspuns stabilite de liderul de 

asociere în vederea elaborării și implementării în condiții 

optime a proiectului 

• Aprobarea prin Hotărâre de Consiliul Local a participării în 

cadrul proiectului, a referatului privind necesitatea, 

oportunitate și potențialul economic al investiției  

• Participarea la ședințele de lucru pentru elaborarea și 

implementarea proiectului 

• Afilierea în platforma de depunere proiecte în cadrul PNRR 

la parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului 

document 

• Transmiterea documentelor de proprietate solicitate pentru 

realizarea lucrărilor  

• Asigurarea eventualelor sume necesare în bugetul ADI Zona 

Metropolitană Botoșani pentru eventualele cheltuieli ce pot 

apărea pe durata implementării proiectului, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, în funcție de 

specificul lucrărilor executate în limite teritoriale ale UAT 

Municipiul Botoșani 

Partener  3 • Numirea cel puțin a unei persoane responsabilă cu activitatea 

de elaborare, implementare și monitorizare proiect 

• Transmiterea informațiilor/datelor/documentelor solicitate de 

liderul de asociere legate de și necesare derulării procesului 

de elaborare, implementare şi monitorizare a proiectului 

• Respectarea termenelor de răspuns stabilite de liderul de 

asociere în vederea elaborării și implementării în condiții 

optime a proiectului 

• Aprobarea prin Hotărâre de Consiliul Local a participării în 

cadrul proiectului, a referatului privind necesitatea, 

oportunitate și potențialul economic al investiției  

• Participarea la ședințele de lucru pentru elaborarea și 

implementarea proiectului 

• Afilierea în platforma de depunere proiecte în cadrul PNRR 

la parteneriatul creat ca urmare a asumării prezentului 

document 

• Transmiterea documentelor de proprietate solicitate pentru 

realizarea lucrărilor  

• Asigurarea eventualelor sume necesare în bugetul ADI Zona 

Metropolitană Botoșani pentru eventualele cheltuieli ce pot 

apărea pe durata implementării proiectului, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, în funcție de 

specificul lucrărilor executate în limite teritoriale ale UAT 

Comuna Curtești 

 

• Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 

Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în prezentul 

acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuţiei (în lei): 8,536,761.35 lei fără TVA  



Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%): 100% 
Partener 2 0% 
Partener 3 0% 

Activitățile proiectului vor fi realizate de Liderul de Parteneriat, cu sprijinul Partenerilor 2 și 3: 

Activitate Subactivitate 
Activitatea 1: Activitatea de pregatire a 

documentatiilor de achizitie si incheierea 

contractelor cu operatorii economici, in vederea 

depunerii proiectului in cadrul PNRR 

1.1 Achizitie servicii de proiectare in vederea elaborarii 

documentatiei tehnico-economice faza SF 
1.2 Achizitie servicii de consultanta in vederea pregatirii si 

elaborarii cererii de finantare 

Activitatea 2: Activitatea de pregatire a 

proiectului (pregatire Cerere de finantare, 

documentatie tehnico-economica si alte 

documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul 

PNRR 

2.1 Elaborarea documentatiei tehnico-economice (SF, studii de 

teren) 
2.2 Elaborarea cererii de finantare si a anexelor conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului 
2.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor aferente 

Activitatea 3: Intocmirea raspunsurilor la 

eventualele solicitari de clarificari din etapa de 

selectie si contractare si pregatirea documentelor 

in vederea contractarii 

3.1 Intocmirea raspunsurilor in etapa de evaluare si selectie si 

contractarea proiectului 

Activitatea 4: Activitatea de pregatire a 

documentatiilor de achizitie pentru serviciile-

echipamentele/sistemele necesare implementarii 

proiectului, precum si încheierea contractelor cu 

operatorii economici 

4.1 Achizitie servicii de Management de Proiect 
4.2 Achizitie servicii de informare si publicitate a obiectivului de 

investitie 
4.3 Achizitie servicii de auditare financiara a proiectului, dacă va 

fi cazul 
4.4 Achizitie servicii de verificare proiect tehnic 
4.5 Achizitie servicii de supervizare lucrari 
4.6 Pregatirea documentatiei de atribuire pentru executia 

lucrarilor, inclusiv organizarea de santier si echipamente aferente 

+ elaborarea Proiectului Tehnic si asistenta din partea 

proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor 
Activitatea 5: Activitatea de pregatire a PT-ului 

necesar lucrarilor de infrastructura 
5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de catre Prestatorul desemnat 
5.2 Avizarea proiectului tehnic de catre un verificator atestat 

Activitatea 6: Realizarea lucrarilor de construcție 
6.1 Organizarea santierului 
6.2 Realizarea lucrarilor de constructie 

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de 

executie a lucrarilor 

7.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de 

executie a lucrarilor 
7.2 Prestarea serviciilor de supervizare a lucrarilor (dirigentie de 

santier) 

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului 
8.1 Auditarea financiara a cheltuielilor realizate în cadrul 

proiectului 

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de 

informare-publicitate si promovare a obiectivului 

de investitii 

9.1 Realizarea activitatilor obligatorii de informare si publicitate, 

in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului 
9.2 Realizarea activitatilor de promovare a obiectivului de 

investitie 
Activitatea 10: Managementul proiectului (intern 

si extern) 
10.1 Managementul proiectului in conformitate cu prevederile 

contractului de finantare 

 

(3) Transferul fondurilor de către MMAP se poate efectua în contul/conturile liderului de parteneriat astfel: 

 

Organizaţia  Cod IBAN  
Lider de proiect (Partener 1) Cont pentru cerere de avans/rambursare 

Denumire Bancă/Adresă: .............. 
Partener 2 Cont pentru cerere de avans/rambursare 

Denumire Bancă/Adresă: .............. 
Partener 3 Cont pentru cerere de avans/rambursare 

Denumire Bancă/Adresă: .............. 

 

(4) Transferul fondurilor de către Liderul de parteneriat se poate efectua în conturile partenerilor astfel: 

 

Organizaţia  Cod IBAN  
Partener 2 Cont pentru cerere de avans/rambursare 



Denumire Bancă/Adresă: 
Partener n Cont pentru cerere de avans/rambursare 

Denumire Bancă/Adresă: 

• 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. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

• Drepturile liderului de parteneriat 

• Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații şi 

documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare. 

 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

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

• Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

• Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie 

convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MMAP 

• Liderul de parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor 

de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare 

• Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de avans/rambursare către MMAP 

conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii. 

• Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru 

cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 

• În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile 

care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuţiei la cofinanțarea proiectului, 

respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), 

liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații sau va 

înlocui partenerul respectiv. 

• Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 

cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său. 

 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2 și 3 

• Drepturile Partenerilor 2 și 3 

• Cheltuielile angajate de Partenerii 2 și 3, sunt eligibile în același fel ca şi cheltuielile angajate de 

către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 

• Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de 

rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile. 

• Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați 

despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii 

ale rapoartelor de progres şi financiare. 

• Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru 

modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de 

către MMAP. 

 



Obligaţiile Partenerilor 2 și 3 

• Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate 

în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare, dacă va fi cazul. 

• Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul 

elaborării cererilor de rambursare, dacă va fi cazul. 

• Partenerii trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do 

No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la 

Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze 

investițiile durabile. 

• Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de 

proiect, solicitate de către MMAP, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt 

organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor 

finanțate din PNRR.  

• Partenerii trebuie să respecte prevederile legislației comunitare şi naționale în domeniul, dezvoltării 

durabile, egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării. 

• Partenerii sunt obligați să asigure accesul la documente şi informații şi accesul la fața locului al 

reprezentanților CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF şi DNA, ca urmare a unei adrese de notificare 

a auditului/controlului. 

• Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind 

implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

• Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor 

proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor. 

• Partenerii au obligația arhivării şi păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente acestora, 

în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data 

plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. Această 

perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau 

stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă. 

• Partenerii au obligația păstrării evidenței informațiilor despre fondurile obținute pentru o perioadă 

de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri. 
 

Art. 8 Achiziții publice  

• Achizițiile în cadrul proiectului vor fi realizate de Liderul de Parteneriat, cu respectarea  legislației  

naționale  privind  achizițiilor  publice. 

Art. 9 Proprietatea 

• Părțile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activității pentru care s-a acordat 

finanţare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure 

exploatarea şi întreținerea în această perioadă. 

• Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului 

de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și 

drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor 

de transfer vor fi atașate raportului final. 

• Părțile au obligaţia de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din 

finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au 

fost achiziționate. 

• Părțile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii 

finanțării prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 

• Art. 10 Confidențialitate 

• Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile 

primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare 



sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile 

confidențiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 

Art. 11 Legea aplicabilă 

• Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

• Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor 

clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc şi 

nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

 

Art. 12 Dispoziții finale 

• Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot 

soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. 

 

Anexe 

- Declarație de consimtământ_ADI Zona Metropolitana Botoșani -Lider de Parteneriar – Partener 1 

- Declarație de consimtământ_Municipiul Botoșani – Partener 2 

- Declarație de consimtământ_Comuna Curtești – Partener 1 

- Declarație de eligibilitate_ADI Zona Metropolitana Botoșani -Lider de Parteneriar – Partener 1 

- Declarație de eligibilitate_Municipiul Botoșani – Partener 2 

- Declarație de eligibilitate _Comuna Curtești – Partener 1 

- Declarație de angajament_ADI Zona Metropolitana Botoșani -Lider de Parteneriar – Partener 1 

- Declarație de angajament _Municipiul Botoșani – Partener 2 

- Declarație de angajament _Comuna Curtești – Partener 1 

- Declarație privind TVA_ADI Zona Metropolitana Botoșani -Lider de Parteneriar – Partener 1 

- Declarație privind TVA_Municipiul Botoșani – Partener 2 

- Declarație privind TVA_Comuna Curtești – Partener 1 

 

Întocmit într-un singur exemplar, sub semnătura electronică extinsă a reprezentanților legali ai 

partenerilor, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Semnături 

 

Lider de 

parteneriat 

(Partener 1) 

Egner Florin-Simion , Director Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană 

Botoșani 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 2 Andrei Cosmin Ionuț, Primarul Municipiului 

Botoșani 
Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 3 Anton Maricel, Primarul Comunei curtești Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,  

              Consilier,                                                                                   Secretar general,  

 Marius Petru  Rogojinschi                                                                      Ioan Apostu 
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ANEXA NR. 2 LA HCL nr. 50 / 26 ianuarie 2023 

 

Referat privind necesitatea, oportunitatea şi potențialul economic al investiției ,,Extindere 

retea de canalizare în zona Lebada (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)” 

 

 Dezvoltarea economică și socială durabilă a unei localități depinde în mare măsură de 

dotările edilitare ale acesteia, de asigurarea tuturor utilităților necesare pentru desfășurarea 

activităților potențialilor investitori sau consumatori, și a unui standard de viață ridicat. 

 Accesul la canalizare este identificat ca o prioritate pentru dezvoltarea durabilă a 

comunităților. în cadrul politicilor Guvernului României, privind asigurarea dezvoltării durabile a 

zonelor care nu au un sistem de canalizare, se are în vedere reducerea continuă a numărului de 

locuitori care nu dispun de posibilitatea de evacuare a apelor uzate într-un sistem de canalizare. 

 În acest sens se impune elaborarea unei politici și a unui plan de acțiune la nivel național 

și regional privind asigurarea accesului populației la apă și sisteme de canalizare, prin 

coordonarea și cooperarea eficientă între ministerele de resort implicate, consiliile județene, 

autoritățile locale și a participării active a tuturor factorilor implicați și interesați. 

 Obiectivul cheie în strategia UE și a Guvernului României îl reprezintă protecția mediului 

prin măsuri care să permită disocierea creșterii economice de impactul negativ asupra mediului. 

 Prioritatea privind protecția și îmbunătățirea calității mediului prevede îmbunătățirea 

standardelor de viață pe baza asigurării serviciilor de utilități publice. 

 Deficiențele situației actuale 

 Prin proiectul „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-

epurare a apelor uzate în județul Botoșani", finanțat din Programul Operațional Sectorial Mediu 

2007-2013, în valoare de 102 milioane de Euro, au fost reabilitate și extinse sistemele de apă și 

canalizare din aglomerările Botoșani și localitățile învecinate. Problema alimentării cu apă și a 

canalizării a fost parțial rezolvată, în sensul că unele străzi secundare sau cartiere care s-au 

dezvoltat ulterior au rămas necuprinse în soluția implementată, acesta fiind și cazul zonei situate 

la limita dintre U.A.T. municipiul Botoșani și U.A.T. Curtești pentru care investitorul își propune 

realizarea obiectivului de investiții ,,Extindere retea de canalizare în zona Lebada (Municipiul 

Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)”. 

 În zonă există lucrări similare prin care o parte din locuințele din cartierul Alfa Land din 

municipiul Botoșani beneficiază de rețea de canalizare ape uzate cu deversare în stația de epurare 

de la Tulbureni. Locuințele din zona noului cartier ANL construit în zonă beneficiază de rețea de 

canalizare ape uzate, colectarea apelor uzate realizându-se într-o stație de pompare, construită în 

zonă, de unde acestea sunt direcționate către rețeaua centralizată de canalizare a municipiului 

Botoșani. 

 În ultimii ani s-au extins zonele construite cu destinație de locuințe și alte destinații din 

partea de sud a municipiului Botoșani dar acestea nu beneficiază de canalizare ape uzate. 



 Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții. 

 Rețele de canalizare, constituie element de bază pentru orice comunitatea. Acestea sunt 

necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, și, în general, condiții optime de 

trai, constituind totodată premisele pentru dezvoltarea unei economii competitive. 

 Menținerea actualelor sisteme individuale de colectare a apelor uzate poate conduce în 

timp la creșterea gradului de poluare a solului și a apelor din zonă, cu efecte negative asupra 

mediului și sănătății populației. 

 Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții 

 Efectele directe generate de realizarea obiectivului de investiții propus a fi realizat constau 

în: 

- creșterea standardului de viată si confort pentru populația din zonă; 

- îmbunătățirea stării de sănătate precum și a standardelor de igienă a populației la nivelul 

comunităților; 

- dezvoltarea economica si sociala a zonei prin facilitarea accesului la utilități pentru investitori; 

- protejarea mediului înconjurător prin reducerea factorilor poluanți ce afectează mediul din punct 

de vedere al calității aerului si solului. 

 Obiectivul de investiții propus se încadrează atât în strategiile de dezvoltare locală a celor 

două UAT-uri cât și în Strategia de dezvoltare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Botoșani, din care cele două U.A.T.-uri fac parte, după cum urmează: 

 - Anexa 6.2 (Planul de acțiune al Zonei Metropolitane Botoșani) din Strategia de 

dezvoltare a Zonei Metropolitane Botoșani 2015-2020, aprobată de către beneficiarii prezentului 

proiect în ședință publică, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/25.03.2016, prevede 

la punctul 1 realizarea de proiecte de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și 

canalizare. 

 - Strategia de dezvoltare locală a municipiului Botoșani pentru perioada 2014-2020 

cuprinde la capitolul 3.4. Priorități. Obiective Specifice. Măsuri și Asigurarea conectivității și 

mobilității la nivelul Municipiului Botoșani (Prioritatea 1.) realizată printre altele prin Măsura 

1.2.1. - Asigurarea accesului locuitorilor comunității la rețelele de apă și canalizare. 

 - Strategia de dezvoltare locală a comunei Curtești pentru perioada 2014-2018 prevede, la 

capitolul 4.1.5., ca priorități execuția alimentării cu apă în sistem centralizat în toate satele 

componente și execuția sistemului centralizat de canalizare și stație de epurare în comună. 

 De asemenea, localitățile Mun. Botoșani și Comuna Curtești se regăsesc în lista 

aglomerărilor prioritizate prin Planul de accelerare a conformării cu Directivele europene, 

poziția 24. 

 Necesitatea promovării si realizării investiției „Extindere rețea de canalizare in zona 

Lebăda (Municipiul Botoșani) si sat Curtești (comuna Curtești)” este justificată de 

următoarele considerente: 

 - Accesul la utilități -canalizare pentru locuitorii comunei Curtești, sat Curtești si zona 

Lebăda (Municipiul Botoșani) 

 - Sănătatea locuitorilor din această zonă va fi afectată pozitiv în mod semnificativ; 

 - Nivelul de trai al locuitorilor va creste; 

 - Atractivitatea zonei pentru investitori va creste; 



 - Creșterea ratei de conectare la rețelele de canalizare 

 - Reducerea infiltrațiilor; 

 - Creșterea siguranței în funcționarea sistemelor de colectare șl tratare; 

 Necesitatea și oportunitatea au fost fundamentate pe baza nivelului actual al dezvoltării 

economico-socială și urbanistică a localităților. 

 Indicatorii utilizați la calculul valorii maxime eligibile a proiectului sunt: 

 - lungime totală conductă: 7,058 km 

 - lungime totală conducte refulare care NU urmăresc același traseu cu rețeaua de colectare 

a apei uzate: 0,900 km 

  TOTAL: 7,958 km 

 Astfel, valoarea totală a proiectului conform devizului general este de 8,536,761.35 lei 

fără TVA, care, raportată la lungimea rețelelor de apă uzată de 7,958 km, rezultă un cost total / 

km de 1,072,726.98 lei. Această valoare din urmă se încadrează în pragul maxim eligibil de 

1.074.418,80 lei/km fără TVA, conform Ghidului Solicitantului PNRR/2022/C1/I1. 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,  

              Consilier,                                                                                   Secretar general,  

 Marius Petru  Rogojinschi                                                                      Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

 


