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CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI STOENE$TI
Nr. 31(9::1-- din 2, 1.2010

ACORD DE ASOCIERE
pentru implementarea proiectului
"lmbunata/irea calita/ii mediului prin impadurirea terenurilor agrico/e
degradate in comuna Stoene§ti, jude/ul Valcea"

1. pARTILE CONTRACTANTE:
intre
Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea, cu sediulin municipiul
Ramnicu Valcea, str. General Praporgescu, nr.1, judetul Valcea,
reprezentat prin Pre~edinte, Ion Cllea pe de 0 parte
~i,

Comuna Stoene~ti, prin Consiliul Local al "Comunei Stoene~ti, cu
sediul in Comuna Stoene~ti, sat Stoene~ti, Judetul Valcea, reprezentat
prin Primar, Ion Mateescu

2. OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE:
Obiectul acordului este reprezentat de asocierea judetului Valcea cu
comuna Stoene~ti Tn vederea promovarii si implementarii proiectului
"lmbunata/irea calita/ii mediului prin impadurirea terenurilor agrico/e
degradate in comuna Stoene§ti, jude/ul Valcea".
3. DREPTURILE $1 OBLIGATIILE ASOCIATILOR, conform
Contractului de finantare nerambursabila inregistrat la Consiliul
Judetean
Valcea sub nr. 3248/26.03.2010:
,
3.1. Judetul Valcea, prin ConsiUul Judetean Valcea, Tn calitate de
beneficiar, va avea urmatoarele obligatii:
• va asigura implementarea proiectului cu diligenta necesara ~i
eficientc3,
Tn
conformitate cu
Contractul
pentru
finantare
nerambursabila, precum ~i cu legislatia Tn vigoare ~i standardele de
mediu aplicabile;

• va utiliza finantarea In scopul ~i conditiile In care a fost acordata,
conform Contractului pentru finantare nerambursabila ~i anexelor
acestuia;
• va colabora In permanenla cu Administralia Fondului pentru Mediu, cu
titularul proiectului, va monitoriza implementarea, va raporta anual cu
privire la stadiul de execulie ~i va raporta finalizarea investiliilor;
• va respecta prevederile legislaliei In vigoare privind achiziliile publice,
pentru achizilionarea de bUl1uri, servicii sau lucrari din finanlarea
acordata din Fondul pentru mediu;
• va Intocmi documentalia de achizilie publica, va organiza ~i va derula
procedurile de achizilie publica ~i va realiza lucrarile In conformitate
cu prevederile legale In vigoare privind achiziliile publice;
• va raspunde pentru implementarea proiectului ~i calitatea lucrarilor;
• va urmari ~i va controla, prin responsabilul coordonator de project,
stadiul realizarii lucrarilor pentru fiecare obiectiv de investilii;
• va asigura Inregistrarea In evidenla contabila a tuturor documentelor
privind operaliunile aferente prezentului contract, precum ~i arhivarea
acestora, conform reglementarilor contabile In vigoare;
• va repartiza Consiliului Local al Comunei Stoene~ti suma de 138.998
lei, In completarea sumei initiale de 50.000 lei repartizata prin
Hotararea Consiliului Judetean
Valcea nr. 21/25.03.2010;
,
• va utiliza, pentru cofinantarea proiectului, suma rezultata din
rambursarea cheltuielilor efectuate anterior depunerii documentatiei,
respectiv pentru serviciile de elaborare a studiului de fezabilitate ~i a
proiectului tehnic;
• va
furniza
catre
A.F.M.
copii
ale
situaliilor
financiare
trimestriale/semestriale ~i anuale, inclusiv balanlele lunare de
verificare aferente acestora, ~i va transmite In termen de maximum 7
zile de la solicitare orice alta informalie sau orice alt document
relevant pentru prezentul contract;
• va informa A.F.M. ~i va prezenta documentele corespunzatoare, In
termen de 7 zile de la aparilia unor modificari cu privire la informaliile
furnizate A.F.M. cu ocazia prezentarii dosarului de decontare sau pe
parcursul derularii prezentului contract;
• va plati toate taxele, impozitele ~i contribuliile pe care Ie datoreaza
potrivit reglementarilor legale In vigoare;
• va Intocmi ~i va remite A.F.M. In termen de maximum 30 de zile de la
data Implinirii unui an de execulie a proiectui un raport anual detaliat
privind stadiul de realizare a investiliilor;
• va Intocmi ~i va remite A.F.M. InJermen de maximum 30 de zile de la
finalizarea execuliei proiectului un raport de finalizare detaliat privind
realizarea activitalilor;
• va permite reprezentanlilor A.F.M. accesul la perimetrele de
ameliorare, sediul titularului de proiect, pentru inspectarea activitalilor
ce se realizeaza din finanlarea acordata ~i examinarea registrelor ~i a
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evidentelor contabile, precum ~i a oricarui alt document relevant Tn
legatura cu proiectul;
nu va Tncuraja/sustine/sponsoriza/finanta activitati cu impact negativ
asupra mediului, pe Tntreaga perioada de valabilitate a prezentului
contract;
va suporta toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale ~i orice
alte cheltuieli ocazionate de pregatirea, Tncheierea, executarea,
punerea Tn aplicare ~i Tncetarea prezentului contract ~i a tuturor
documentelor ~i activitatilor aferente;
va informa A.F.M. cu privire la orice alocatie/finantare pe care 0
prime~te pe durata executarii prezentului contract;
nu va Tntrerupe implementarea proiectului ~i va actiona Tn vederea
atragerii finantarii din alte surse legal constituite, pentru continuarea ~i
finalizarea acestuia, Tn situatia Tn care finantarea din Fondul pentru
mediu este Tmpiedicata Tn mod obiectiv, ca urmare a aparitiei unor
Tmprejurari de fapt ~i/sau de drept imprevizibile la momentulTncheierii
prezentului contract;
va instala Tn perimetrul de ameliorare, Tn loc vizibil, un panou de
informare inscriptionat cu sintagma "Proiect de Tmpadurire a terenului
agricol degradat, finantat de Administratia Fondului pentru Mediu prin
intermediul Consiliului Judetean Valcea", mentionandu-se: denumirea
Beneficiarului, suprafata perimetrului de ameliorare, cuantumul
finantarii ~i termenul de realizare a lucrarilor;
va mentine ~i va Tntretine Tn buna stare, pe toata durata implementarii
proiectului, panoul de informare mention at; ,
va depune la sediul AFM, Tn termen de 15 zile de la debitarea contului
Tn baza dosarului de decontare, dovada achitarii facturilor de produse,
servicii ~i lucrari aferente proiectului.

3.2.Comuna Stoene~ti, prin Consiliul Local al Comunei Stoene~ti,
Tn calitate de titular al proiectului, va avea urmatoarele obligatii:
• va asigura conditiile de implementare Tn conformitate cu prevederile
Ghidul de finantare a Programului de Tmbunatatire a calitatii mediului
prin Tmpadurirea terenurilor agricole degradate;
• va participa la Tntocmirea documentatiei de achizitie publica, la
derularea procedurilor de achizitie publica ~i la realizarea lucrarilor Tn
conformitate cu prevederile legale Tn vigoare privind achizitiile publice;
• va colabora Tn permanenta cu Administratia Fondului pentru Mediu ~i
cu beneficiarul proiectului, pe Tntreaga durata de implementare a
acestuia;

• va utiliza, Tmpreuna cu beneficiarul, finantarea Tn scopul ~i conditiile Tn
care a fost acordata, conform Contractului pentru finantare
nerambursabila si
, anexelor acestuia;
• va vira contributia proprie aprobata prin Hotararea Consiliului Local al
Comunei Stoene~ti nr. 68/14.09.2009 Tn contul proiectului, Tn vederea
derularii activitatilor propuse, conform contractului de finantare;
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va asigura implementarea proiectului cu diligenta necesara ~I
eficienta,
In
conformitate
cu
Contractul
pentru
finantare
nerambursabila, precum ~i cu legislatia In vigoare ~i standardele de
mediu aplicabile;
va respecta prevederile legislatiei In vigoare privind achizitiile publice,
pentru achizitionarea de bunuri, servicii sau lucrari din finantarea
acordata din Fondul pentru mediu;
va participa la implementarea proiectului ~i calitatea lucrarilor;
va permite reprezentantilor A.F.M. accesul la perimetrele de
ameliorare, precum ~i la sediul sau, pentru inspectarea activitatilor ce
se realizeaza din finantarea acordata ~i examinarea registrelor ~i a
evidentelor contabile, precum ~i a oricarui alt document relevant In
legatura cu proiectul;
nu va Incuraja/sustine/sponsoriza/finanta activitati cu impact negativ
asupra mediului, pe Intreaga perioada de valabilitate a prezentului
contract;
va suporta toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale ~i orice
alte cheltuieli ocazionate de pregatirea, Incheierea, executarea,
punerea In aplicare ~i Incetarea prezentului contract ~i a tuturor
documentelor ~i activitatilor aferente;
va informa A.F.M. cu privire la orice alocatie/finantare pe care 0
prime~te pe durata executarii prezentului contract;
nu va Intrerupe implementarea proiectului ~i va actiona In vederea
atragerii finantarii din alte surse legal constituite, pentru continuarea ~i
finalizarea acestuia, In situatia In care finantarea din Fondul pentru
mediu este Impiedicata In mod obiectiv, ca urmare a aparitiei unor
Imprejurari de fapt ~i/sau de drept imprevizibile la momentul Incheierii
prezentului contract;
va instala In perimetrul de ameliorare, In loc vizibil, un panou de
informare inscriptionat cu sintagma ItProiect de Tmpadurire a terenului
agricol degradat, finantat de Administratia Fondului pentru Mediu prin
intermediul Consiliului Judetean Valcea mentionandu-se: denumirea
Beneficiarului, suprafata perimetrului de ameliorare, cuantumul
finantarii ~i termenul de realizare a lucrarilor;
va mentine ~i va Tntretine Tn buna stare, pe toata durata implementarii
proiectului, panoul de informare mentionat.
lt
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•

4. DURATA ACORDULUI DE ASOCIERE:
Acordul de asociere intra Tn vigoare la data semnarii acestuia de catre
partile contractante ~i este valabil pana la data Inscrisa In cuprinsul sau,
fara Tnsa a se depa~i 60 de luni de la data perfectarii.

5. DISPOZITII FINALE:
5.1. Modificarea prezentului contract de asociere se poate realiza
numai prin acordul partilor.
5.2. NeTntelegerile intervenite pe parcursul derularii prezentului
contract sau Tn legatura cu el, pe care partile nu Ie pot solutiona pe cale
amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatore~ti competente Tn a caror
raza de activitate T~i are sediul Consiliul Judetean Valcea.
5.3. Prezentul contract este guvernat de legea romana.

Intocmit Tn doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
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