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PROIECT DE H O T Ă R Â R E   nr.   71 /2022 

Privind  aprobarea depunerii și implementării în parteneriat a proiectului 

,,SPRIJINIREA CONECTĂRII POPULAȚIEI CU VENITURI MICI LA REȚELELE DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE EXISTENTE ÎN COMUNA GĂLĂUȚAS, 

JUDEȚUL HARGHITA” 

 

Consiliul local al Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ................. din data 

de .............. 2022; 

 

Având în vedere: 

-Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte PNRR/2022/C1/3, Investiția 3, „Sprijinirea 

conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente; 

-Referatul de aprobare nr. 7/      /2022,  întocmit de  Primarul  comunei Gălățas, județul 

Harghita,  prin  care  solicită  inițierea  unui  proiect  de  hotărâre  prin  care  să  se  aprobe  

implementarea  proiectului ,, SPRIJINIREA CONECTĂRII POPULAȚIEI CU VENITURI 

MICI LA REȚELELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE EXISTENTE ÎN 

COMUNA GĂLĂUȚAS, JUDEȚUL HARGHITA” și prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului, constituind un aport la dezvoltarea colectivității locale; 

-Proiectul  de  hotărâre  întocmit  în  acest  sens; 

-Raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice nr. 7/       /2022; 

Luând în considerare prevederile:  

-art. 120   și   art. 121  alin. (1) și (2) din  Constituția României, republicată; 

-art. 8  și 9  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la  Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

-Legii    nr.  273/2006    privind   finanțele    publice   locale, cu modificările  și completările 

ulterioare, 

-Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare;  

-Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă si canalizare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Legii nr. 52/2003  privind  transparenţa decizională în administraţia publică; 

 Ținând cont de:  

          -Hotărârea  Consiliului  Local nr. 22 /2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

Comunei Gălăuțaș pentru perioada 2021-2027 ; 

          -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 12/25 ianuarie 2021 privind înființarea 

serviciului ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU 

APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” ;  
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            -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.28/2021 privind aprobarea 

Regulamentului și caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

            -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 46/2021 privind darea în administrare 

a serviciului şi sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare ale comunei GĂLĂUȚAȘ, judeţul 

HARGHITA, către serviciul “CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, serviciu public de 

interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al 

comunei GĂLĂUȚAȘ, judeţul HARGHITA; 

              Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș 

nr. 27/15.04.2020; 

              Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 

Gălăuţaş, respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 

servicii şi comerţ,  nr. 9/  /2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 

protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.10/   /2022, comisia pentru 

administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 

cetăţenilor nr.11/    /2022;  

               In temeiul dispozițiunilor art. 129 alin. 1 si alin. 2, lit. b), lit. c), lit. d), lit. e), alin. 4 lit. 

a), lit. d), alin. 7 lit. n), alin. (9) lit a), art. 139, alin. (1), art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 . Se aprobă  depunerea la finanțare și implementarea în parteneriat cu  ”CONSILIUL 

LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 

CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, a proiectului ,,SPRIJINIREA CONECTĂRII 

POPULAȚIEI CU VENITURI MICI LA REȚELELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 

CANALIZARE EXISTENTE ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA” denumit 

în continuare Proiectul, în valoare eligibilă de 289.758,55 lei la care se adaugă TVA (55.054,12 lei), 

adică suma totală de 344.812,67 lei. 

Art.2 Se aprobă  necesitatea, oportunitatea si potențialul economic al  realizării  

obiectivului  de  investiții  ,,SPRIJINIREA CONECTĂRII POPULAȚIEI CU VENITURI 

MICI LA REȚELELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE EXISTENTE ÎN 

COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA”. 

Art.3 Lucrările vor fi prevăzute în bugetul comunei pentru perioada de realizare a 

investiției, în cazul obținerii finanțării. 
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Art.4 Comuna Gălăuțaș își ia angajamentul că va asigura cofinanțarea 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.5  În cazul obținerii finanțării, investiția din proiect va deservi unui număr de 31  

gospodării ai comunei Gălăuțaș. 

Art.6 Conform prevederilor din proiect, acesta se va realiza în parteneriat cu CONSILIUL 

LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 

CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ (Lider de Parteneriat/ Partener 1), iar UAT 

Comuna Gălăuțaș va avea rolul de Partener 2, părțile având următoarele responsabilități:  

 

Drepturile liderului de parteneriat (CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ- SERVICIUL 

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ ): 

 

(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii 

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

 

Obligaţiile liderului de parteneriat (CONSILIUL LOCAL- SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ): 

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

finanţare; 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta Partenerul 2 (UAT Comuna Gălăuțas) cu 

regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii 

ale rapoartelor de progres şi financiare;  

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 

trebuie să fie convenite cu Partenerul 2 înaintea solicitării aprobării de către AFM; 

(4) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare către 

AFM conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii; 

(5) În cazul în care Partenerul 2 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care 

le revin (e.g. implementarea unor activităţi), liderul de parteneriat va prelua în totalitate 

responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii sau va înlocui partenerul respectiv; 

(6) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul 

proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe 

numele său. 

 

Drepturile Partenerului 2 (UAT Comuna Gălăuțaș) 

(1) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 

informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de 

proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                               

  

(2) Partenerul 2 au dreptul să fie consultat, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor 

pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 

aprobării de către AFM. 

 

Obligaţiile Partenerului 2 (UAT Comuna Gălăuțaș): 

(1) Partenerul 2 este obligat să colecteze informațiile privind utilizatorii eligibili în 

conformitate cu prevederile din Ghidul specific, să pună la dispoziţia liderului de proiect 

listele utilizatorilor eligibili (beneficiarilor finali ai proiectului) precum și acordurile 

utilizatorilor cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv cu privire la 

îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branșarea 

gospodăriei locuite la sistemul centralizat de canalizare/alimentare cu apă; 

(2) Partenerul 2 este obligat să furnizeze orice informaţii legate de proiect și despre 

utilizatorii eligibili, solicitate de către AFM, 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; 

(3) Partenerul 2 trebuie să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în 

domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen și nediscriminării; 

(4) Partenerul 2 este obligat să asigure accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa 

locului al reprezentanţilor CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF şi DNA, ca urmare a unei 

adrese de notificare a auditului/controlului; 

(5) Partenerul 2 este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente 

privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres; 

(6) Partenerul 2 are obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor 

aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, 

respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data 

efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării 

este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind 

ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă. 

(7) Partenerul 2 are obligaţia păstrării evidenţei informaţiilor despre fondurile obținute pentru 

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

 

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; 
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(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. 

 

Art.7 Se nominalizează reprezentantul legal al comunei Gălăuțaș pentru relația cu Liderul 

de Parteneriat în derularea proiectului. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul 

acesteia, în persoana dlui ȚĂRAN RADU. 

Art.8 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către dl. ȚĂRAN RADU, 

Primarul comunei Gălăuțaș. 

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Gălăuțaș, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Gălăuțaș, Instituţiei  Prefectului județul 

Harghita pentru efectuarea  controlului  de  legalitate și se aduce la cunoștință publică prin afișarea 

la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariagalautas.ro .  

 

Gălăuțaș, la  1 noiembrie 2022 

 

  

Initiator Țăran Radu-      Avizează, 

 Primarul comunei Gălăuțaș                     Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

 ………………………       

                             ………………………       

                                            Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

http://www.primariagalautas.ro/

