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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind încheierea unui parteneriat in vederea implementarii componentei sociale  a proiectului integrat 
pentru care se solicită finanţare prin măsura 322 din PNDR, intitulat “ Alimentarea cu apă şi staţie de 

tratare Gîrbovăţ, canalizare menajeră şi staţie de epurare Gîrbovăţ, modernizare străzi comunale Bănia, 
execuţie două poduri peste pârâul Bănia, înfiinţare after school şi investieţie în scopul conservării 

specificului local şi a moştenirii culturale pentru comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”, pe parcursul 
perioadei de monitorizare prevăzută în contractul de finanţare incheiat de catre APDRP,  cu partenerul 

principal; 
 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţă ordinară;  
Văzând adresa nr. 4 din 17.07.2009 a asociaţiei “BANATCULT”, cu sediul în localitatea Eftimie 

Murgu nr. 103, judeţul Caraş-Severin, prin care se propune încheierea unui parteneriat în vederea implementării 
componentei sociale a proiectului integrat pentru care se solicită finanţare prin măsura 322 din PNDR, intitulat 
“ Alimentarea cu apă şi staţie de tratare Gîrbovăţ, canalizare menajeră şi staţie de epurare Gîrbovăţ, modernizare 
străzi comunale Bănia, execuţie două poduri peste pârâul Bănia, înfiinţare after school şi investieţie în scopul 
conservării specificului local şi a moştenirii culturale pentru comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”, pe parcursul 
perioadei de monitorizare prevăzută în contractul de finanţare incheiat de catre APDRP cu partenerul principal. 

Având în vedere şi prevederile art.5 şi 7 ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 45 din 
30.06.2009 privind aprobarea instrumentării proiectului integrat  “Alimentarea cu apă şi staţie de tratare Gîrbovăţ, 
canalizare menajeră şi staţie de epurare Gîrbovăţ, modernizare străzi comunale Bănia, execuţie două poduri 
peste pârâul Bănia, înfiinţare after school şi investieţie în scopul conservării specificului local şi a moştenirii 
culturale pentru comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”,  în cadrul  Programului Naţional de Dezvoltare Rurală - 
măsura 3.2.2;  

Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia şi  calculul costurilor funcţionale After 
school din proiectul 0906/2009/344/2009 întocmit de S.C. Weber România SRL;   

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate şi raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bănia;  

Văzând şi Carta europeană a  autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 
ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

Având în vedere Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală aprobat prin Decizia nr.  CE 
(2008)3831 a Comisiei Europene, Ghidul solicitantului măsura 322 – Renovarea şi Dezvoltarea Satelor, program 
finanţat prin Fondul European  Agricol pentru Dezvoltare Rurală  şi Anexa nr. 17 la Ghidul solicitantului măsura 
322 – model acord parteneriat;  

Văzând şi prevederile art. 1 al.(2), art. 2 literele “c”, “d”, “e” şi “f”, art. 46 al.(1) lit. “f” din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

Văzând şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 16 al.(1), art. 57 al.(2) lit. „a”  şi anexa nr. 2 B, pct. 25,  cu modificările şi 
completările ulterioare;    
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În temeiul prevederilor Legii nr. 273  din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

In baza prevederilor art. 36 al. 4 lit. “a”, al. (6) lit.,,a” pct. 2 şi pct.5 şi al.(7) lit. “a”;   art. 37, art. 45 
al.(2) lit. „a” şi lit. “f”  şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în 
anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1-  (1)  Se aprobă  încheierea unui acord de parteneriat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 

1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, între comuna Bănia  în calitate de partener principal  şi  
Asociaţia “BANATCULT” , cu sediul în localitatea Eftimie Murgu nr. 103, judeţul Caraş-Severin, ca partener 
secundar, în vederea implementarii componentei sociale “Înfiinţare centru de zi pentru copii, în sistem after 
school în localitatea Gîrbovăţ- comuna Bănia”, în cadrul proiectului integrat pentru care se solicită finanţare prin 
măsura 322 din PNDR, intitulat “ Alimentarea cu apă şi staţie de tratare Gîrbovăţ, canalizare menajeră şi staţie de 
epurare Gîrbovăţ, modernizare străzi comunale Bănia, execuţie două poduri peste pârâul Bănia, înfiinţare after 
school şi investieţie în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale pentru comuna Bănia, judeţul 
Caraş-Severin”, respectiv asigurarea funcţionării activităţii centrului de zi pentru copii în sistem after school, pe 
parcursul perioadei de monitorizare prevăzută în contractul de finanţare incheiat de catre APDRP,  cu partenerul 
principal;  

Art. 2 – Pentru asigurarea funcţionării centrului de zi în sistem after school în localitatea Gîrbovăţ, se 
aprobă contribuţia comunei Bănia  în cuantum de cel mult 2.370,99 lei/an/loc, dar nu mai mult de 47.420 lei/an, 
reprezentând costuri de funcţionare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. - Sumele prevăzute la art.2 , încasate de la beneficiari, vor fi prevăzute anual în bugetul local, 
pe întreaga perioadă de monitorizare prevăzută în contractul de finanţare incheiat de catre APDRP  cu partenerul 
principal, pentru susţinerea proiectului.  

Art. 4 – Se mandatează primarul comunei Bănia pentru semnarea acordului de parteneriat prevăzut 
la art. 1 precum şi să semneze  toate documentele care au legătură  cu derularea proiectului, în faţa oricărei 
instituţii sau autorităţi.   

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia, Instituţiei Prefectului judeţului  
Caraş-Severin şi se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi pagina de Internet 
www.primariabania.ro.  

 
Bănia la 23.07.2009 
Nr. 49 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 
        Marin Nicolae   

 
 
 
 
 
 
Contrasemnează  

Secretar  
Pavel Marin  
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Anexa nr. 1 la 
HotărâreaCo0nsiliului 

Local al comunei Bănia nr. 
49  din 23.07.2009 

 

 
Acord de parteneriat 

(model)  
 

Numar înregistrare ______ din ______________ 
 
În temeiul prevederilor: 
 
- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aprobat de către Comisia Europeană prin 

Decizia nr. CE(2008)3831, 
- Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
- Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, 
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Art. 1. Partile 
1.1.  COMUNA BANIA , din COM. BANIA, Nr. 120, Jud. CARAS - SEVERIN, codul fiscal 3227998,  - în 

calitate de partener principal 
şi 
1.2.  O.N.G: ASOCIATIA BANATCULT, cu sediul în Com. EFTIMIE MURGU, Nr. 103, Jud. CARAS -

SEVERIN , codul fiscal 25027672  – în calitate de partener secundar  
au convenit urmatoarele: 
 
Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat 
Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, partile isi exprima acordul de colaborare in vederea 

implementarii componentei sociale “CENTRU DE ZI PENTRU COPII, IN SISTEM AFTER SCHOOL, IN 
LOCALITATEA GIRBOVAT, COMUNA BANIA”,  a proiectului ce urmează a fi finanţat prin măsura 322 din PNDR 
intitulat “Alimentarea  cu apa si statie  de tratare Girbovat, canalizare menajera si statie  de epurare Girbovat, 
infiintare afterschool  si investitie in scopul conservarii specificului local  si a mostenirii culturale pentru Comuna 
Bania, Judetul Caras - Severin”, pe parcursul perioadei de monitorizare prevăzută în contractul de finanţare 
incheiat de catre APDRP cu partenerul principal. 

  
Art. 3. Obiectul 
Obiectul acestui parteneriat il reprezinta stabilirea modului de implementare si derulare a activitatiii privind 

componenta sociala “CENTRU DE ZI PENTRU COPII, IN SISTEM AFTERSCHOOL, IN LOCALITATEA 
GIRBOVAT, COMUNA BANIA” a proiectului ce decurge din contractul de finantare, Proiect  “ Alimentarea  cu apa 
si statie  de tratare Girbovat, canalizare menajera si statie  de epurare Girbovat, infiintare afterschool  si investitie 
in scopul conservarii specificului local  si a mostenirii culturale pentru Comuna Bania, Judetul Caras - Severin ” ce 
urmează a fi depus pentru finanţare prin PNDR din FEADR (măsura 322). 
 

Art. 4.  Principiile de buna practica ale parteneriatului 
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4.1 Partenerii trebuie sa contribuie la realizarea functionarii activitatii sociale din cadrul obiectivului si sa isi 
asume rolul lor in cadrul proiectului, asa cum este definit in cadrul acestui Acord de Parteneriat. 

4.2 Partile trebuie sa se consulte in mod regulat si sa se informeze asupra tuturor aspectelor privind 
activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat.. 

4.3 Partenerii trebuie sa desfasoare activitatile cu respectarea standardelor profesionale si de etica cele 
mai inalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în conformitate cu cele mai bune 
practici în domeniul vizat. 

 
Art. 5.  Durata acordului 
5.1 Acordul de Parteneriat intră în vigoare dupa finalizarea executiei obiectivului. 
5.2. Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o perioada de cel putin 6 ani de la data 

intrarii in vigoare. 
 

Art. 6. Drepturi si obligatii ale partenerilor 
6.1 Drepturi si obligatii ale partenerului principal 
a) Sa colaboreze cu partenerul secundar si sa sprijine derularea in bune conditii a activitatii pe toata durata 

derularii Acordului de parteneriat. 
b) Sa puna la dispozitia  partenerului secundar cadrul necesar desfasurarii activitatii descrise in prezentul 

Acord de parteneriat. 
c) Sa comunice partenerului secundar  orice eveniment intervenit in derularea activitatii desfasurate 

conform prezentului Acord de parteneriat. 
6.2. Drepturi si obligatii ale partenerului secundar 
a) Sa duca la indeplinire activitatea pentru care s-a angajat  prin prezentul Acord de parteneriat, asigurand  

functionalitatea actiunii sociale prin personal si servicii de ingrijire. 
b) Sa aiba sediul in spatiul rural; 
c) Sa facă dovada ca activitatea prevazuta in statut concorda cu activitatea pentru care se angajeaza prin 

Acord, statutul actualizat al partenerului secundar reprezentand Anexa la prezentul Acord de parteneriat; 
d) Sa atraga personal calificat pentru realizarea actiunii funcţionare CENTRU DE ZI PENTRU COPII, IN 

SISTEM AFTERSCHOOL, IN LOCALITATEA GIRBOVAT, COMUNA BANIA”, personal dimensionat la nivelul 
activitatii desfasurate; 

e) In componenţa şi în conducerea partenerului secundar să nu fie implicată o autoritate/instituţie publică şi 
activul patrimonial sa fie integral privat; 

f) Sa nu fie implicat in derularea a mai mult de doua acorduri de parteneriat avand ca scop implementarea 
proiectelor finantate din PNDR; 

g) Sa comunice partenerului principal orice eveniment intervenit in derularea activitatii desfasurate conform 
Acordului de parteneriat. 

 
Art. 7.  Responsabilitatile partilor în implementarea Acordului de parteneriat (Responsabilităţi 

specifice proiectului respectiv): 
Responsabilitatile Partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos si corespund prevederilor cererii de 

finantare – care reprezinta documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului.  
 

Roluri si responsabilitati  
 

Rolurile şi responsabilităţile partenerului principal   
1. Să desemneze un reprezentant în cadrul proiectului; 
2. Să colaboreze cu partenerul secundar în toate activităţile proiectului; 
3. Încasează taxa stabilită/loc  de la beneficiari şi o repartizează anual în bugetul local, în vederea 

acoperirii, în limita sumelor aprobate, a costurilor funcţionale ale centrului de zi de tip after school 
Gîrbovăţ comuna Bănia”, după cum urmează:  
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a)  drepturi salariale ale personalului care deserveşte „centrul de zi pentru copii în sistem after 
school”,  în baza documentelor justificative depuse de partenerul secundar;    

b) energia electrică;  
c) întreţinere şi reparaţii imobil;  
d) procurare lemne;  
e) apa rece;  
f) apa uzată; 

Rolurile şi responsabilităţile partenerului secundar  
1. Să desemneze un reprezentant în cadrul proiectului;  
2. Să recruteze şi să angajeze personal calificat pentru realizarea activităţii „Centru de zi de tip after 

school Gîrbovăţ comuna Bănia”, dimensionat la nivelul activităţii desfăşurate, cu acordul partenerului 
principal, în limita sumelor aprobate de acesta;  

3. Să asigure furnizarea serviciilor sociale în Centrul de zi de tip after school Gîrbovăţ, comuna Bănia;  
4. Să colaboreze cu partenerul principal în toate activităţile proiectului;  
5. Să participe, prin reprezentantul desemnat, la toate întâlnirile de proiect; 
6. Să informeze partenerul principal cu privire la modificările apărute în furnizarea serviciilor;  
7. Să nu prejudicieze sub nici o formă imaginea publică a partenerului principal;  
8. Să contribuie la promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului;  
9. Să colaboreze cu partenerul principal la elaborarea strategiei care să ducă la continuarea proiectului; 
10. Să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor obţinute de la partenerul principal 

sau de la beneficiarii de proiect;  
 

Art. 8. Răspunderea partenerilor: 
8.1. Partenerul principal va fi direct si integral raspunzator fata de APDRP pentru implementarea 

contractului de finantare si implicit a Acordului de parteneriat, pe toata perioda de valabilitate a acestora, inclusiv 
pentru mentinerea parteneriatului pentru perioada de executie si ex-post a contractului de finantare.  

8.2. Partenerul secundar este raspunzator fata de partenerul principal din prezentul acord de parteneriat 
pentru prejudiciile aduse acestuia, rezultate din neimplementarea/implementarea necorespunzatoare a activitatiii 
privind componenta sociala  a proiectului ce decurge din contractul de finantare. 

 
8.3. Partenerii sunt de acord sa asigure contributia la acest proiect asa cum se precizeaza în cererea de 

finantare si în prezentul Acord de Parteneriat.  
8.4. Angajamentele financiare ale partilor vor fi asumate in conformitate cu legislatia in vigoare. 
 
Art. 9. Notificari 
9.1. Orice comunicare între Parteneri în legatura cu prezentul Acord se va face în scris; 
9.2. Orice document scris trebuie înregistrat atat la transmitere, cat si la primire. 
 
Art 10. Legea aplicabila 
Prezentului Acord i se va aplica si va fi interpretat în conformitate cu legislatia romaneasca. 
 
Art. 11. Amendamente la Acordul de Parteneriat  
11.1. Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra modificarii anumitor 

clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest lucru , cand aceste circumstante au loc si nu au putut fi 
prevazute în momentul în care s-a executat prezentul Acord de Parteneriat sau cand modificarea anumitor clauze 
din prezentul acord de parteneriat deriva din modificarea clauzelor contractului de finantare incheiat intre APDRP 
si Partenerul principal.  

11.2. Eventualele amendari ale Acordului de parteneriat nu trebuie sa contravina  obligatiilor asumate de 
catre partenerul principal prin Contractul de finantare incheiat cu APDRP.  
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Art. 12. Litigii 
 Orice disputa care poate lua nastere din sau în legatura cu prezentul Acord va fi solutionata pe calea 

negocierilor între Parti, iar în situatia în care acestea nu ajung la niciun acord privind solutionarea acestei dispute, 
aceasta va fi solutionata de instantele competente. 

 
Art.13. Prevederi finale 
  Partile garanteaza ca reprezentantii numiti ale caror semnaturi apar mai jos au fost investiti cu toate 

puterile legale de a semna si executa prezentul Acord de Parteneriat. 
Prezentul Acord a fost întocmit si semnat la ________________________  astazi, _______________  în 3 

(trei)  exemplare originale, în limba romana, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru APDRP, toate avand 
aceeasi valoare legala. 

 
Semnaturi 

 
Partener principal       Partener secundar 

Numele si functia persoanelor      Numele si functia persoanelor 
autorizate sa semneze      autorizate sa semneze 

Semnatura Data si locul      Semnatura Data si locul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 

        Marin Nicolae   
 
 
 
 
 
 
Contrasemnează  

Secretar  
Pavel Marin  
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Anexa nr. 2 la 

HotărâreaConsiliului Local 
al comunei Bănia nr. 49 

din 23.07.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCULUL CHELTUIELILOR  
 

maxime anuale privind funcţionarea “Centrului de zi 
pentru copii, în sistem after schhool, în localitatea Gîrbovăţ, 

comuna Bănia 
 
 

Nr. 
crt.  

Denumire cheltuieli  U.M.  Preţ 
unitar  

Cantitate 
anuală  

Cheltuieli 
anuale 

–lei- 
1.  Salarii    32.133 lei  
2.  Energie electrică  Kwh/a 0,40 13.200 5.280 lei 
3. Întreţinere şi reparaţii mijloace fixe 0,005 x investiţie 

nouă 
  455.207 2.276 lei  

4. Procurare lemne  m3 500,00 14,08 7.040 lei  
5. Apa rece  m3 0,33 330,00 109 lei  
6. Apa uzată  m3 1,31 264,00 346 lei  
 Total costuri funcţionare After  School    47.184 lei 
 Cheltuieli generale 0,5%    236 lei  
 Total cheltuieli directe     47.420 lei 

 
Preţul unui loc este calculat astfel 
 

Cheltuieli anuale/locuri disp. = 47.420 /20 locuri =2.370,99 lei/an;  
TOTAL anual/loc  =2.370,99 lei/an;  
Taxa lunară /loc  = 197,58 lei/lună 

 
................................................................................................................................................................................... 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 

Marin Nicolae  
 
 

Contrasemnează  
Secretar  

Pavel Marin  


