
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL MAIERU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asocierii UAT Comuna Maieru, cu UAT Comuna Rodna și UAT Comuna 
Șanț, județul Bistrița-Năsăud în vederea realizării în comun a  proiectului  „DEZVOLTARE 
REȚEA  INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE PE TERITORIUL 

COMUNELOR  MAIERU, RODNA, ȘANȚ”, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
 
 

Consiliul Local al comunei Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă 
extraordinară, în data de 31.03.2022, în prezența a  13 consilieri; 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Maieru, înregistrat sub nr. 34 din 

29.03.2022; 
 - Referatul de aprobare nr. 1431 din 29.03.2022 al Primarului comunei Maieru, cu privire la 
proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator ; 
 - Raportul de specialitate nr. 1429 din 29.03.2022 întocmit de Secretarul general al comunei 
Maieru; 
 - Avizul nr. 1472 din 30.03.2022 al comisiei economico-financiare, social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe din cadrul Consiliului Local 
Maieru; 
 - Avizul nr. 1476 din 30.03.2022 al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie 
copii, tineret-sport şi amenajarea teritoriului-urbanism din cadrul Consiliului Local Maieru; 
 - Avizul nr. 1469 din 30.03.2022 al comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, 
silvicultură, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului Local Maieru; 
 - Adresa nr. 30813 din 07.03.2022 a Ministerului  Dezvoltării, Lucrarilor Publice și 
Administrației cu privire la posibilitatea de depunere a cererilor de finanțare în conformitate cu  
prevederile Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației și al 
Ministrului energiei nr. 278/167/2022, înregistrată la Primăria comunei Maieru sub nr. 1045 din 
07.03.2022; 
 - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Maieru nr. 10  din  09 februarie 2022, 
privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Maieru, pe anul 2022. 
 În conformitate cu: 
- Prevederile art. 2 și art. 4 alin. (1) lit. e, art. 6 alin. (1)  din O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea 
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; 
- Prevederile art. 89 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Prevederile art. 4 și art. 7 din Anexa la Ordinul nr. 278/167/2022 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată; 
- prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public. 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 



 

 
HOTĂRĂŞTE:  

 
 Art. 1. Se aprobă asocierea U.A.T Comuna Maieru, cu UAT Comuna Rodna, și UAT 
Comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud conform Acordului de parteneriat prevăzut în Anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Asocierea se constituie în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții  
„DEZVOLTARE REȚEA  INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE PE 
TERITORIUL COMUNELOR  MAIERU, RODNA, ȘANȚ”, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD și 
depunerea proiectului pe platforma MDLPA- Programul Național de Investiții „ANGHEL 
SALIGNY”. 
 Art.3. Se mandatează domnul Borș Vasile, cetățean român, născut la data de 26.11.1965, în 
localitatea Maieru, județul Bistriţa-Năsăud, domiciliat în comuna Maieru, nr. 300 A, județul 
Bistriţa-Năsăud, identificat cu CI, seria XB nr. 594500, emisă de SPCLEP Sîngeorz-Băi, la data de 
12.11.2018, în calitate de Primar al Comunei Maieru să reprezinte și sa semneze în  numele și 
pentru Comuna Maieru, Acordul de parteneriat precum și toate documentele necesare în legatură cu 
obiectivul de investiții „DEZVOLTARE REȚEA  INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A 
GAZELOR NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR  MAIERU, RODNA, ȘANȚ”, 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD. 
 Art.4. Se aprobă desemnarea U.A.T Comuna Maieru ca lider al parteneriatului și 
semnarea/transmiterea tuturor documentelor emise și solicitate în numele și pentru parteneriat de 
către reprezentantul legal al  U.A.T Comuna Maieru. 
 Art.5. Partenerii acordului de parteneriat se obligă ca în termen de 1 an de la data semnării 
acordului de parteneriat să înființeze Asociația de dezvoltare intercomunitară, în vederea solicitării 
includerii în Programul Național Anghel Saligny a obiectivelor de investiții. 
 Art.6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite. 

Art.7. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică în termen de 5 zile de la data comunicării 
către prefect, prin publicare pe site-ul www.primariamaieru.ro la secţiunea Monitorul Oficial Local. 
 Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Maieru. 
 Art.9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _13_ voturi “pentru “, _0_ voturi “împotrivă “ şi 
_0_ voturi “abţinere “ din _13_ consilieri prezenţi la şedinţă. 
 Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei cu:             
 - Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;                          
 - Primarul comunei Maieru;         
 - Compartiment financiar-contabil;        
 - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  Contrasemnat pentru legalitate  
                Aurel CANDALE                                                      p. SECRETAR GENERAL  
                                                                                                           Grigore BÎRTA 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 28 
din 31.03.2022 
 
 
 



 

             Anexa nr.1  

                                                   la Hotărârea nr. 28 din 31.03.2022 

 
 
COMUNA MAIERU, JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSAUD  COMUNA  RODNA, JUDEȚUL 
BISTRIȚA NĂSAUD 
Nr. ____ din ......................                             Nr. ____ din ............................. 

 
COMUNA ȘANȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSAUD    
Nr. ____ din ......................      

 
 

A C O R D  D E  P A R T E N E R I A T 
 
 

 
Art. 1. Părţile 
 
1. COMUNA MAIERU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD cu sediul în Comuna Maieru, str. 
Principală, nr.831, având cod de identificare fiscală 4512305, tel/fax ...... e-mail: 
primariamaierubn@gmail.com, Cod poștal 427130, reprezentată de către dl Vasile Borș, în calitate 
de Primar, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1; 
 
2. COMUNA RODNA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD cu sediul în Comuna Rodna, str. 
Principală, nr.756, având cod de identificare fiscală 4512321, tel/fax ...... e-mail: 
primaria@comunarodna.ro, Cod poștal 427245, reprezentată de către dl Valentin Iosif Grapini, în 
calitate de Primar, având calitatea de Membru 2/Partener 2; 
 
3. COMUNA ȘANȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD cu sediul în Comuna Șanț, str. 
Principală, nr.80 , avand cod de identificare fiscală 4512305, tel/fax ...... e-mail: 
primarie@comunasant.ro, Cod poștal 427285, reprezentată de către dl Marian-Viorel Forogău, în 
calitate de Primar, având calitatea de Membru 3/Partener 3; 
 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
(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: „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE 
DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR  MAIERU, 
RODNA, ȘANȚ”, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, care va fi depus în cadrul Programului 

Național de Investiții „Anghel Saligny”. 
 (2) Lider de asociere este Comuna Maieru, Județul Bistrița-Năsăud. 
 (3) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
  
Art.3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 
 
       (1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în 
cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 
       (2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind  evoluţia proiectului. 
       (3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale 
şi de etică cele mai înalte. 



 

       (4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 
conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 
 
Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021, a normelor de aplicare ale acesteia precum 
și conform prevederilor din cererea de finanțare care sunt documentele principale în stabilirea 
activităților asumate de fiecare partener: 

(1)  
Partener Descrierea activitatilor cu caracter general prin care partenerul 

contribuie la pregatirea si implementarea proiectului 

Lider de proiect partener 1 

COMUNA MAIERU 

 Coordonarea proiectului în concordanță cu prevederile 
ghidului solicitantului/normele metodologice pentru 
acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea dezvoltării 
rețelelor inteligente de distribuție a gazelor natural în cadrul 
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

 Monitorizarea implementării activităților specifice din 
comuna Maieru  

Partener 2 
COMUNA RODNA 

 Monitorizarea implementării activităților specifice din 
Comuna Rodna, conform ghidului solicitantului/normele 
metodologice aferente Programului Național de Investiții 
„Anghel Saligny”; 

Partener 3 

COMUNA ȘANȚ 

 Monitorizarea implementării activităților specifice din 
Comuna Șanț, conform ghidului solicitantului/normele 
metodologice aferente Programului Național de Investiții 
„Anghel Saligny”; 

 
 

 (2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în 
Cererea de finanţare și şi în prezentul acord. 
 
 
Organizația Contribuţia  
Lider de proiect partener 1 
COMUNA MAIERU 
 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 33,797,110.01 lei  

buget de stat 33,164,451.70 lei 

buget local 632,658.30 lei  

Partener 2 
COMUNA RODNA 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 34,488,271.25 lei 

buget de stat 33,831,219.93 lei 

buget local 657,051.32 lei  

Partener 3 
COMUNA ȘANȚ 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 18,084,541.63 lei 

buget de stat 17,660,915.46 lei 

buget local 423,626.17 lei  
  
(3) Conform devizului totalizator aferent investiției „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE 
DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE PE TERITORIUL COMUNELOR  MAIERU, 
RODNA, ȘANȚ”, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD valoarea totală a investiției se prezintă astfel :  
 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 86,369,922.91 

buget de stat 84,656,587.11 

buget local 1,713,335.80 



 

 
 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor 
metodologice în vigoare. 
 
Art.5. Perioada de valabilitatea acordului 
Partenerii din prezentul acord de parteneriat se obligă ca în termen de 1 an de la data semnării 
prezentului acord să înființeze asociația de dezvoltare intercomunitară, în vederea solicitării 
includerii în Programul Național Anghel Saligny a obiectivelor de investiții. 
 
Art.6. Achiziții publice 
Achiziţiile în cadrul  proiectului vor fi făcute de membri parteneriatului,  cu respectarea condiţiilor 
din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de MPLDA. 
 
Art.7. Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a 
acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi să asigure 
exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 
(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a 
titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii 
ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 
(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din 
finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au 
fost achiziţionate. 
(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 
obţinerii finanţării prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pe o perioadă de 5 
ani de la finalizarea proiectului. 
 
Art.8. Confidențialitate 
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.9. 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 sa convină în scris asupra modificării 
anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de 
Parteneriat. 
 
Art.10. Dispoziţii finale 
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 4 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, si un original 
pentru Cererea de finanţare. 
 

Lider de parteneriat 
Partener 1 

Numele, prenumele si functia  
reprezentantului legal al 
organizatiei 

Semnătur
a  

Data și locul 
semnării 

COMUNA MAIERU, 
JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD  

Reprezentant legal, 
Primar, 
BORȘ VASILE 

 

01.04.2022 
Sediul 
primăriei 
comunei 
Maieru 

Partener 2 
Numele, prenumele si functia 
reprezentantului legal al 
organizatiei 

Semnătur
a  

Data și locul 
semnării 

COMUNA RODNA, 
JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Reprezentant legal, 
Primar, 
GRAPINI VALENTIN IOSIF 

 

01.04.2022 
Sediul 
primăriei 
comunei 
Rodna 

Partener 3 
Numele, prenumele si functia 
reprezentantului legal al 
organizatiei 

Semnătur
a  

Data și locul 
semnării 

COMUNA ȘANȚ, 
JUDEȚUL BISTRIȚA-
NĂSĂUD 

Reprezentant legal, 
Primar, 
FOROGĂU MARIAN- VIOREL 

 

01.04.2022 
Sediul 
primăriei 
comunei Șanț 

 
  


