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Anexă 
                                                                                             la Hotărârea nr. 172/2022 
 
 
ROMÂNIA                                                         ROMÂNIA  
JUDEŢUL CLUJ                                                                                      JUDEŢUL CLUJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                        MUNICIPIUL DEJ 
Nr……..../.............................         Nr…………/................……… 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT  
pentru realizarea Proiectului  

„Varianta de legătură între străzile 1 Mai (DN1C) și strada Bistriței  
din Municipiul Dej” 

 
Art. 1. Părţile  
(1) UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL CLUJ, cu sediul în CLUJ-
NAPOCA, CALEA DOROBANȚILOR Nr. 106, codul fiscal 4288110, având calitatea de Lider 
de parteneriat (UAT Județul Cluj Partener 1), astfel: 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de plată:   
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului:  
Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca / Strada Regele Ferdinand nr. 8, municipiul Cluj-
Napoca, județul Cluj, cod poștal 400110 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare: 

a) RO11TREZ21621A480101XXXX 
b) RO55TREZ21621A480102XXXX 
c) RO02TREZ21621A480103XXXX 

(2) UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL DEJ cu sediul în  
municipiul Dej, strada 1 Mai nr. 2, reprezentat legal prin Primarul Municipiului Dej - Morar 
Costan,  în calitate de  Partener 2,  
 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul prezentului acord îl constituie asigurarea colaborării între parteneri în 
vederea realizării proiectului Drum Județean Nou – Varianta de legătură între străzile 1 
Mai (DN1C) și strada Bistriței din Municipiul Dej 
(2) Prezenta asociere nu are personalitate juridică și nu constituie față de terți o 
persoană distinctă de persoana asociaților.  
(3) Pentru realizarea obiectului asocierii, părțile se angajează să se consulte în mod 
regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului, precum 
și să implementeze activitățile cu respectarea dispozițiilor legale și a celor mai înalte 
standarde profesionale și de etică.   
(4) Prezentul acord se constituie anexaă la cererea de finanțare. 

 
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Cererea de finanţare: 
 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi  
UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ JUDEȚUL 
CLUJ 

1. Pregatirea proiectului (pregatire dosar Cerere 
de finantare pentru MY SMIS) 
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Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi  
Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

MUNICIPIUL DEJ  
Partener 2 

1. Elaborarea documentațiilor tehnico-
economice și de urbanism necesare realizării 
obiectivului de investiții; 
2. Să pună la dispoziție terenurile necesare 
pentru realizarea obiectivului de investiții, situate 
pe raza sa administrativ-teritorială  

(2) Cheltuielile Studiului de Fezabilitate pentru demararea procedurii în vederea 
realizarii obiectivului de investiții Drum Județean Nou – Varianta de legătură între 
străzile 1 Mai (DN1C) și strada Bistriței din Municipiul Dej, vor fi finanțate din bugetul 
local  al MUNICIPIUL DEJ 

  
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 
 Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și 

încetează la data depunerii cererii de finanțare. 
  
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (partener 1 - UAT JUDEȚUL CLUJ) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, 
a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind 
atribuirea contractelor de achiziţie. 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 

finanţare. 
 

      Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerului 2 MUNICIPIUL DEJ 
A. Drepturile Partenerului 2 

Partenerul 2  are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de 
parteneriat, 

B. Obligaţiile Partenerului 2 
(1) Partenerul este obligat să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
spre verificare. 
(2) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare 
în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, 
dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii 
 

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

 
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 se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 

modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord 
va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  
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Art. 10. Dispoziţii finale 
(3) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

 
Întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un 
original pentru cererea de finanţare.                 
 

UAT JUDEȚUL CLUJ 
Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

TIȘE ALIN 
PREȘEDINTE 

 Cluj-Napoca 

UAT MUNICIPIUL DEJ 
Partener 2            

MORAR COSTAN 
PRIMAR 

 Cluj-Napoca 

          
   
 
 

                      Contrasemnează: 
         PREŞEDINTE,           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                            Alin Tișe                                                     Simona Gaci 


