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Anexa I – Termeni şi condiţii specifice de realizare a proiectului cu titlul “Achiziţie mijloace de 
transport public - autobuze electrice 10 m şes, Alexandria, Brăila, Constanţa, Dr. Tr. Severin, Focşani, 

Slobozia”, cod SMIS 2014+: 128112 

 

Articolul 1  Precizări prealabile 

(1) În prezenta anexă la Ordinul de Finanțare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi 
contrare: 

(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul; 
(b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 
(c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel; 

(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și  orice alte 
acte normative subsecvente. 

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentei anexe a Ordinului de Finanțare este sau devine nulă, invalidă 
sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din 
prezentul Ordin de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Beneficiarul va depune eforturile necesare pentru a realiza 
acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data 
emiterii Ordinului de Finanţare. 

(4) În înțelesul prezentului Ordin de Finanțare, când se face vorbire de Beneficiar, acest termen include atât  liderul de 
parteneriat, cât şi partenerii. Liderul de parteneriat este reprezentat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, iar  partenerul/partenerii sunt reprezentaţi de unităţile administrativ-teritoriale eligibile. 
Prin părți se ințeleg direcțiile MDRAP, OI și partenerul/parnerii implicaţi în implementarea si monitorizarea 
proiectului. 

(5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Ordin.  

Articolul 2 Durata Ordinului și perioada de implementare a proiectului 

(1) Ordinul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către reprezentantul legal. 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 48 luni, respectiv între 1 Ianuarie 2019 - 31 Decembrie 2022, 
aceasta cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea 
Ordinului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin ordin de modificare şi/sau de completare a 
Ordinului de finanţare, înainte de expirarea acesteia,  în conformitate cu prevederile art. 9-Modificarea și 
completarea Ordinului de finanțare.   

(4) Ordinul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 sau la 
expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(5) Perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în cadrul 
prezentului Ordin de Finanţare. 

(6) Contribuția din partea fondurilor ESI şi cofinanţarea publică naţională se rambursează dacă, în termen de 10 ani de 
la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea finanţată prin prezentul Ordin este delocalizată în afara UE. 

Articolul 3 Valoarea Proiectului 

(1) Valoarea totală a Proiectului care face obiectul prezentului Ordin de Finanţare este de 197,678,206.65 lei  
(osutănouăzecişişaptemilioaneşasesuteşaptezecişioptmiidouăsuteşaseleișişaizecişicincibani), după cum urmează: 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea totală 

eligibilă  

 

 

Valoare totala 

contributie  

publica 

 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

 

Valoarea 

cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

aferentă 

cheltuielilor 

neeligibile 

Valoare TVA 

neeligibilă 

aferentă 

cheltuielilor 

eligibile 

 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Lider 

MDRAP 
720,000.00 720,000.00 720,000.00 612,000.00 85 0,00 0 108,000.00 15 0,00 

0,00 

Partener1 

Municipiul 
19,056,514.45 16,396,514.45 16,396,514.45 13,937,037.28 85 2,131,546.88 13 327,930.29 2 0,00 

2,660,000.00 
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Slobozia 

Partener 2 

Municipiul 

Focsani/ 

Proiecte 

54,351,884.00 46,751,884.00 46,751,884.00 39,739,101.40 85 6,077,744,92 13 935,037.68 2 0.00 

7,600,000.00 

Partener 3 

UAT 

Municipiul 

Drobeta Turnu 

Severin 

8,234,349,99 7,094,349.99 7,094,349.99 6,030,197.49 85 922,265.50 13 141,887.00 2 0.00 

1,140,000.00 

Partener 4 

Municipiul 

Alexandria/ 

UAT 

Alexandria 

29,064,035.51 25,264,035.51 25,264,035.51 21,474,430.18 85 3,284,324.62 13 505,280.71 2 0.00 

3,800,000.00 

Partener 5 

Unitatea 

Administrativ 

Teritoriala 

Municipiul 

Constanta  

56,388,223.95 48,408,223.95 48,408,223.95 41,146,990.36 85 6,293,069.11 13 968,164.48 2 0.00 

7,980,000.00 

Unitatea 

Administrativ 

Teritoriala 

Municipiul 

Braila 

Partener 6 

29,863,198.75 25,683,198.75 25,683,198.75 21,830,718.94 85 3,338,815.83 13 513,663.98 2 0.00 

4,180,000.00 

Total 
197,678,206.6

5 
170,318,206.65 

170,318,206.65 
144,770,475.65 85 22,047,766.86  3,499,964.14  0.00 

27,360,000.00 

 

(2) AM POR acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 166,818,242.51 lei (osutăşaizecişişasemilioane 
optsuteoptsprezecemiidouăsutepatruzecişidoileișicincizecişiunubani), echivalentă cu 97,9450% din valoarea totală  
eligibilă, procent care reprezintă media intensităţii intervenţiei corespunzătoare tuturor activităţilor/subactivităţilor 
din cererea de finanţare, astfel: 

- AM POR acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 612,000.00 lei (şasesutedouăsprezecemiilei), 
echivalentă cu 85% din valoarea totală  eligibilă a cheltuielilor efectuate de liderul de parteneriat; 

- AM POR acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 16,068,584.16 lei (şaisprezecemilioane 
şaizecişioptmiicincisuteoptzecişipatruleișişaisprezecebani), echivalentă cu 98% din valoarea totală  eligibilă a 
cheltuielilor efectuate de partenerul MUNICIPIUL SLOBOZIA; 

- AM POR acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 45,816,846.32 lei (patruzecişicincimilioane 
optsuteşaisprezecemiioptsutepatruzecişişaseleișitreizecişidoibani), echivalentă cu 98% din valoarea totală  eligibilă 
a cheltuielilor efectuate de partenerul MUNICIPIUL FOCŞANI; 

- AM POR acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 6,952,462.99 lei ( 
şasemilioanenouăsutecincizecişidouămiipatrusuteşaizecişidoileișinouăzecişinouăbani), echivalentă cu 98% din 
valoarea totală  eligibilă a cheltuielilor efectuate de partenerul UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin; 

- AM POR acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă 24,758,754.80 lei (douăzecişipatrumilioane 
şaptesutecincizecişioptmiişaptesutecincizecişipatruleișioptzecibani), echivalentă cu 98% din valoarea totală  
eligibilă a cheltuielilor efectuate de partenerul MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA; 

- AM POR acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 47,440,059.47 lei (patruzecişişaptemilioane 
patrusutepatruzecimiicincizecişinouăleișipatruzecişişaptebani), echivalentă cu 98% din valoarea totală  eligibilă a 
cheltuielilor efectuate de partenerul ;UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANŢA; 

- AM POR acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 25,169,534.77 lei (douăzecişicincimilioane 
osutăşaizecişinouămiicincisutetreizecişipatruleișişaptezecişişaptebani), echivalentă cu 98% din valoarea totală  
eligibilă a cheltuielilor efectuate de partenerul UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA. 

 

(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul Ordin de Finanţare, 
diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de liderul de parteneriat şi/sau de partener, după caz, în 
funcţie de activităţile proprii care au determinat creşterea valorii totale peste cea convenită prin prezentul Ordin.  

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu 
anexele corespunzătoare, respectiv Anexa IV (patru) - Graficul de prefinanţare/rambursare/plată a cheltuielilor la 
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Ordin şi se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin. (2), dacă 
este cazul. 

(5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana [2 (doi)/5 (cinci) după 
caz – proiect negenerator/generator de venituri nete] din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută 
la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensităţii intervenţiei corespunzătoare fiecărei 
activităţi/subactivităţi din cererea de finanţare.  

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor 

 

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu: 

(a) Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020; 

(b) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

(c) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 
Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile 
pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

(d) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind 
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 
1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, 

(e) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 
coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

(f) Ordinul nr. 6113/2018 pentru aprobarea Ghidului specific apelului de proiecte nr. POR/2018/4/4.1/3/proiecte 
în parteneriat din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare.  

(g) Instrucțiunile AMPOR pentru Ordinele de Finanțare semnate, după data publicării acestora, dacă este cazul; 

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Anexa II – Cererea de 
finanţare la prezentul Ordin de finanțare şi să fie efectuate în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului 
Ordin de finanțare și ale legislației naționale și comunitare în vigoare. 

(3) Nedetectarea de către OI/AM a neconformităților cu ocazia emiterii Ordinului de Finanţare, a ordinelor de 
modificare/completare a Ordinului de Finanţare și respectiv a notificărilor efectuate de către beneficiar, nu 
împietează asupra dreptului AMPOR de a declara ulterior neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea 
prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecţii financiare/reduceri procentuale, ca urmare a verificării 
cererilor de rambursare/plată.  

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării 

 

(1) Partenerul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei V (cinci) - 
Acordarea și recuperarea pre-finanțării. 

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor 

 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AMPOR în conformitate cu Anexa VI (șase) - Condiții de rambursare şi 
plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI. 

(2) În termen de maximum 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de 
rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevăzute în Anexa VI (șase) - Condiții de rambursare şi 
plata a cheltuielilor, AMPOR va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în 
care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata 
cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10  (zece) zile lucrătoare.  
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(3) După autorizarea cheltuielilor, AMPOR va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care 
AMPOR dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor 
autorizate din cererea de rambursare/plată.  

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020 și Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020. 

(5) AMPOR va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul de 
plată se va suspenda până când conturile AM sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul 
suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării 
proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare  a programului aferent. 

(6) Dacă Beneficiarul nu transmite OI o cerere de rambursare finală în termen de maximum 60 (şaizeci) de zile 
calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta anexă, acesta 
este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, de la data expirării termenului de 60 de zile, 
fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către OI/ AM. 

(7) În vederea rambursării/plăţii sumelor reprezentând TVA nerecuperabilă şi eligibilă, potrivit legislaţiei în vigoare şi a 
ghidului specific aplicabil, aferentă cheltuielilor eligibile, beneficiarii înregistraţi în scopuri de TVA au obligaţia 
depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare/plată, a unei declaraţii pe propria răspundere privind 
nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare/plată, declarație certificată de 
organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

(8) Acolo unde este cazul, sumele pentru acoperirea valorii TVA neeligibile aferente cheltuielilor eligibile vor fi 
acordate Beneficiarului, de către AMPOR, conform legislaţiei în vigoare şi ghidului specific aplicabil şi nu vor putea 
depăşi limita maximă prevăzută în tabelul de la art. 3, alin. (1) din prezenta Anexă. 

Articolul 7 Obligațiile părților 

A. Drepturile și obligațiile Beneficiarului 

 

Obligaţii generale ale Beneficiarului 

(1) Drepturile și obligațiile Beneficiarului, prevăzute în cadrul prezentului Ordin de finanțare, revin atât liderului de 
parteneriat, cât şi partenerilor. Drepturile și obligațiile specifice doar partenerilor se regăsesc în Anexa XI 
(unsprezece) - Obligațiile specifice ale partenerilor. 

(2) Responsabilitatea față de AMPOR pentru realizarea proiectului este atât a liderului de parteneriat, cât și a 
partenerilor pentru activitățile proprii ale fiecăruia în cadrul proiectului. 

(3) Beneficiarul se angajează, irevocabil şi necondiţionat, să utilizeze finanţarea exclusiv cu respectarea termenilor şi 
condiţiilor Ordinului de finanţare. 

(4) Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile și orice alte documente aplicabile emise de AM POR. 

Obligații privind asigurarea resurselor financiare necesare 

(5) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării activităţilor proprii ale Proiectului, 
inclusiv asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului. 

(6) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile aferente activităţilor proprii şi 
a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3  din prezenta 
anexă la Ordinul de Finanțare. 

(7) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru 
reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.  

(8) Beneficiarul va deschide conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului. 

Obligații privind implementarea Proiectului 

(9) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în 
concordanţă cu prevederile prezentului Ordin de finanţare, ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, inclusiv 
prin asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare obținerii, în termenele stabilite prin prezentul 
Ordin de finanțare, a rezultatelor Proiectului. 

(10) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AMPOR pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Ordinul de 
finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, a indicatorilor și obiectivelor acestuia, 
prevăzute în Anexa II (doi) - Cererea de finanţare, în conformitate cu responsabilităţile fiecărui membru din  
Acordul de parteneriat şi din Protocolul de Asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale. 
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(11) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata Ordinului de 
finanţare. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, 
ca urmare a executării prezentului Ordin de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.  

(12) Beneficiarul are obligația de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa II  - Cererea de finanțare în perioada de 
implementare stabilită, precum şi în condițiile și termenele prevăzute de prezentul Ordin de finanţare, cu 
asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, 
egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(13) Beneficiarul are obligaţia întocmirii şi transmiterii cererilor de prefinanţare, rambursare și, după caz, a cererilor de 
plată, conform planificării din Anexa IV (patru) la prezentul Ordin şi de a pune la dispoziţia AM/OI documentele 
justificative ce însoţesc cererea de prefinanţare/rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea 
efectuării rambursării/plăţii, în conformitate cu prevederile Anexelor V și  VI la prezentul Ordin de finanțare. 

(14) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Anexa IV (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/ plată a cheltuielilor 
privind estimarea depunerii cererilor de prefinanţare, rambursare şi plată, precum și de actualizare a acestuia în 
funcție de sumele decontate.  

(15) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, rapoarte de progres, trimestrial, conform Anexei IX 
(nouă) şi/sau ori de câte ori AM / OI solicită transmiterea aceasta, pe întreaga perioadă de valabilitate a 
contractului de finanțare, definită la art. 2 alin. 4 din prezenta anexă. De asemenea, beneficiarul va transmite la 
cererea AM/OI orice alte raportări/documente/informații, în formatul solicitat, pe perioada anterior menționată.  

(16) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/rambursare/plată/ rapoartelor de 
progres/ altor documente și informații solicitate către OI/AM conform prevederilor prezentului Ordin de finanţare. 

(17) Beneficiarul este obligat să realizeze toate măsurile de informare și comunicare în conformitate cu obligațiile 
asumate prin Anexa II și cu respectarea prevederilor din Anexa VIII (opt) la prezentul Ordin de finanțare. 

(18) Cererile de prefinanţare/rambursare/ plată, rapoartele de progres, notificările, precum şi orice alt document oficial 
transmis AM/OI pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al Liderului de 
parteneriat sau de către persoana împuternicită în acest sens, de către acesta, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 

(19) Beneficiarul are obligația să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, 
actualizându-le corespunzător, ori de câte ori este cazul, în sistemul informatic MySMIS 2014+. 

(20) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014+ sau în caz de forță majoră Beneficiarul poate prezenta 
informațiile solicitate în format letric. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau cazul de forță majoră 
încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014+. 

(21) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la  aspectele survenite de natură să 
afecteze buna implementare a proiectului. 

(22) Beneficiarul are obligaţia de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în 
cadrul prezentului Ordin de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii  notificării. 

(23) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea 
executării Ordinului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă 
despre o astfel de situaţie, urmând ca AM sa decidă cu privire la măsurile corespunzătoare. 

(24) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la 
următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI: 

- schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului membrilor parteneriatului;  

- schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 

- înlocuirea reprezentantului legal; 

(25) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obținute pe parcursul 
desfăşurării Ordinului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în 
scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării termenilor şi condiţiilor Ordinului şi a legislației 
naționale şi europene. 

(26) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate 
intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui Ordin, cu excepţia cazurilor 
în care astfel de drepturi sunt preexistente Ordinului, vor fi proprietatea liderului de Proiect sau a partenerului/ 
partenerilor acestuia, conform celor prevăzute în Acordul de parteneriat inclus în Anexa II (doi) – Cererea de 
finanțare. 

(27) În cazul în care, unul dintre Parteneri se retrage sau nu-şi îndeplineşte obligaţiile conform Acordului de parteneriat 
încheiat cu liderul de parteneriat, acesta este responsabil pentru toate sancțiunile prevăzute de contractul 
economic în baza căruia a fost efectuată achiziția mijloacelor de transport sau a echipamentelor, precum şi pentru 
toate consecinţele legale care decurg din neîndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în ordinul de finanţare şi acordul de 
parteneriat, conform prevederilor OUG nr. 47/2018. 
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Obligații privind achiziţiile în cadrul Proiectului 

 

(28) În scopul atribuirii Contractelor de achiziții publice necesare pentru implementarea Proiectului, care fac obiectul 
prezentului Ordin de finanțare, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și 
comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor publice (inclusiv pentru achiziţiile directe). Nerespectarea acestei 
obligații conduce la neeligibilitatea cheltuielilor efectuate și/sau aplicarea de reduceri procentuale, corecții 
financiare, conform legislației incidente.   

(29) Liderul de parteneriat va organiza și va derula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de furnizare 
de mijloace de transport public inclusiv stații/puncte de reîncărcare și alte echipamente specifice, cu respectarea 
tuturor reglementărilor legale în vigoare, în numele și pe seama partenerilor. 

(30) Liderul de parteneriat are obligația lansării achiziției principale de mijloace de transport/echipamente în cadrul 
proiectului în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Ordin. 

(31) Liderul de parteneriat transmite partenerului o copie a dosarului achiziţiei şi modelul de contract pentru încheierea 
și derularea acestuia, după comunicarea rezultatului procedurii si expirarea termenului prevazut la art. 8 din Legea 
101/2016 actualizată. 

(32) Partenerul va încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare 
pentru activitățile proprii şi va transmite liderului de parteneriat în termen de  15 zile, copia contractului semnat în 
vederea transmiterii/publicării anunțului de atribuire. 

(33) Partenerul va derula contractul de achiziție publică conform prevederilor documentației de atribuire și a clauzelor 
acestuia. 

(34) Partenerul va desemna, prin dispoziţie a reprezentantului legal al UAT, o comisie de recepție a mijloacelor de 
transport public și a echipamentelor, care va realiza recepția mijloacelor de transport și a echipamentelor 
achiziționate și va semna Procesul Verbal de Recepție cantitativă şi calitativă a bunurilor. 

(35) Partenerul informează Liderul de parteneriat cu privire la finalizarea livrării produselor, în termen de 10 zile de la 
acest eveniment, respectiv cu privire la data expirării perioadei de garanție tehnică produselor, în termen de 10 zile 
de la data expirării acestei perioadei, în vederea respectării obligației privind întocmirea și publicarea documentului 
constatator. 

(36) Liderul de parteneriat are obligația  de a adăuga dosarul achiziției publice în MySMIS 2014+, în termen de maxim 10 
zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție publică. 

(37) Beneficiarul are obligația de a notifica OI/AM, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea 
contractului/contractelor de achiziție publică aferente proiectului, cu privire la suma cu care s-a finalizat 
implementarea respectivului contract/ respectivelor contracte în vederea dezangajării fondurilor în conformitate cu 
prevederile prezentului Ordin de finanțare. 

Implementarea proiectelor generatoare de venituri nete (dacă este cazul) 

 

(38) (dacă este cazul) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, beneficiarul are obligația informării anuale, pe 
perioadele menționate la art. 6, asupra veniturilor nete generate de proiect. 

(39) Valoarea veniturilor nete generate de Proiect până la finalizarea perioadei de 3 ani de la efectuarea plății finale sau 
la finalizarea perioadei de valabilitate a Ordinului prevăzută la art. 2 alin. (4) din prezenta anexă, oricare dintre 
aceste date este mai apropiată, va fi dedusă din valoarea totală eligibilă a Proiectului/recuperată, dacă veniturile 
nete generate nu au putut fi estimate în mod obietiv și/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de  
finanţare şi/sau au fost declarate ulterior de către Beneficiar sau constatate de către una dintre instituţiile abilitate 
conform legii. 

(40) Prevederile alin. (1) nu se aplică proiectelor a căror valoare totală eligibilă înainte de estimarea sau identificarea 
veniturilor nete generate de proiect este de până la echivalentul în lei a 1.000.000 euro, valoare calculată la 
momentul intrării în vigoare a Ordinului de finanțare, la cursul Inforeuro din luna respectivă. 

(41) Pentru proiectele a căror valoare totală eligibilă înainte de estimarea sau identificarea veniturilor nete generate de 
proiect este cuprinsă între echivalentul în lei a 100.000 euro și 1.000.000 euro, valori calculate la momentul intrării 
în vigoare a Ordinului de finanțare, la cursul Inforeuro din luna respectivă, care generează venituri nete în cursul 
implementării, valoarea finanțării nerambursabile se reduce cu veniturile nete care nu sunt luate în calcul în 
momentul emiterii prezentului Ordin și care sunt generate în mod direct numai în cursul implementării acestuia, cel 
târziu în momentul prezentării de către Beneficiar a cererii finale de plată.  

Obligaţii privind asigurarea perenităţii investiţiei 

 

(42) Partenerul are obligaţia de a menține investiția realizată din contribuția din fonduri europene structurale şi de 
investiţii (FESI) pe o perioadă de cinci ani (după caz) de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului. 
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(43) Partenerul se obligă să nu înstrăineze bunurile achiziţionate în cadrul Proiectului până la finalul perioadei de 
durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din prezenta anexă, dar poate ipoteca/gaja bunurile, fie ele mobile sau 
imobile finanţate prin prezentul Ordin de finanțare, cel mult până la valoarea totală a activităţilor proprii ale 
proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, astfel: 

(a) în perioada de implementare a activităților efectuate după semnarea Ordinului de finanțare, exclusiv în 
scopul realizării proiectului;  

(b) în perioada de durabilitate a proiectului, aşa cum aceasta este prevăzută la articolul 2, alin. (5) din prezenta 
anexă , după caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilităţii investiţiei. 

(44) În cazul în care se aplică prevederile alin. (43) ale prezentului articol, în scopul obţinerii unui credit, Beneficiarul are 
obligaţia de a utiliza exclusiv contul creditului (sau contul ataşat al creditului) pentru plata contractelor de servicii, 
furnizare, execuţie de lucrări necesare pentru implementarea activităţilor proprii ale proiectului. 

(45) În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la alin. (44), interesele AM se prezumă a fi vătămate din cauza 
îngreunării unei eventuale executări silite, Beneficiarul datorând AM daune interese cu titlu de clauză penală în 
cuantum egal cu valoarea finanțării nerambursabile acordate, la care se adaugă dobânda legală aferentă. 

(46) Partenerul are obligaţia de a nu întreprinde nicio acţiune de natură a afecta condițiile de exploatare a bunurilor 
aferente proiectului până la finalizarea perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din prezenta anexă. 

(47) În perioada de durabilitate a Ordinului prevăzută la art. 2 alin. (5) din prezenta anexă, partenerul are obligaţia de a 
nu înceta sau delocaliza activitatea în afara regiunii de dezvoltare în cadrul căreia a fost prevăzută inițial 
implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare a proprietății asupra bunurilor achiziţionate care ar da 
un avantaj nejustificat unui terţ, sau de a nu realiza o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau 
condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestei operaţiuni. 

(48) În cazul nerespectării prevederilor alin. 47 al prezentului articol, recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit se 
va efectua în condiţiile art. 71 din cadrul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 

(49) Partenerul are obligaţia să ia măsuri pentru obţinerea tuturor avizelor/autorizaţiilor/licenţelor etc. necesare pentru 
realizarea activităţilor prevăzute în cadrul prezentului Ordin de finanţare, precum şi pentru desfăşurarea în condiţii 
legale a activităţii sale.  

(50) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și 
rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia. 

 

      Obligații privind monitorizarea, verificarea, controlul și auditul 

 

(51) Beneficiarul este obligat să furnizeze AM POR orice documente, date şi/sau informaţii solicitate în legătură cu 
implementarea Proiectului şi executarea prezentului Ordin de finanțare, în termenul şi condiţiile specificate în 
solicitare. 

(52) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția AM/OI sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele 
și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în 
termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

(53) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (52), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la 
locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă 
cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât 
pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să 
permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin. (52) cu 
privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către 
AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv. 

(54) Partenerul se va asigura că în Ordinele/acordurile încheiate cu terțe părți (cum ar fi cu operatorul de transport 
public) se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la 
proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și 
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după 
caz. 

(55) În cazul în care se realizează verificări la faţa locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele 
care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare 
verificărilor, conform solicitărilor AM/OI. 
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(56) În cazul nerespectării prevederilor alin. (52), Beneficiarul este  obligat să restituie suma aferentă documentelor 
lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării 
prevederilor alin. (53) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv 
dobânzile/penalizările aferente. 

(57) Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în planurile de acţiune pentru 
implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei Europene şi/sau ale 
Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, astfel cum aceste planuri de acţiune sunt agreate cu 
OI/AM. 

Obligații privind evaluarea 

(58) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza OI şi AM, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, orice 
document sau informaţie, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operaţional 
Regional şi/sau a Proiectului implementat. Cu acordul AM, rezultatul evaluării poate fi pus la dispoziţia 
Beneficiarului.  

Obligații privind păstrarea documentelor 

(59) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, inclusiv documentele 
contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu legislația europeană şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a 
Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima. Liderul de 
parteneriat păstrează dosarul achiziției publice, întocmit de acesta. 

(60) Beneficiarul are obligația de a asigura arhivarea electronică a documentației aferente Proiectului. 

B. Drepturile și obligațiile AM 

 

(1) AM are următoarele drepturi și obligații în implementarea prezentului Ordin de finanțare: 

(a) AM POR are dreptul să efectueze monitorizarea, verificarea, controlul și evaluarea Proiectului, pe toată 
perioada de implementare a acestuia, precum şi pentru o perioada de 5(cinci) ani de la data finalizării 
perioadei de implementare a Proiectului. 

(b) AM informează Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia 
Europeană care au impact asupra Proiectului, obiect al prezentului Ordin de finanțare.  

(c) AM are dreptul de a delega OI atribuțiile/drepturile sale în executarea prevederilor prezentului Ordin de 
finanțare. 

(d) AM are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta 
implementarea Proiectului.  

(e) AM are obligaţia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta le 
consideră necesare pentru implementarea Proiectului, direct sau prin intermediul OI.  

(f) În cazul în care OI solicită opinia AM pentru formularea unui răspuns, acesta se va transmite OI în termen de 
maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării.  

(g) AM are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în vederea 
asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.  

(h) AM are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităţilor aferente implementării proiectului 
care face obiectul prezentului Ordin de finanţare.  

(i) AM POR are dreptul să solicite Beneficiarului rapoarte de progres trimestriale și/sau semestriale, sau de câte 
ori se impune, precum şi orice alt document privind implementarea Proiectului. 

(j) AM are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în 
conformitate cu Anexele V (cinci)  - ”Acordarea și recuperarea prefinanțării” și VI  (şase) - ”Condiții de 
rambursare și plată a cheltuielilor”. 

(k) AM va efectua transferul prefinanţării, rambursării și plata cheltuielilor în condiţiile şi cu respectarea 
termenelor menţionate în cadrul prezentului Ordin, după verificarea şi avizarea documentelor transmise de 
către OI. 

(l) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire 
penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 
66/2011. 

(m) AM are dreptul de a decide revocarea prezentului Ordin, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul 
neîndeplinirii de către Beneficiar a obligațiilor prezentului Ordin. 

(n)  (dacă este cazul) Pentru proiectele generatoare de venituri nete, AM are obligația monitorizării anuale a 
veniturilor nete generate de proiect, și de a deduce/recupera din finanțarea nerambursabilă acordată, 
valoarea veniturilor nete ne-estimate sau cele care depășesc estimarea prevăzută de Beneficiar în 
conformitate cu prevederile din tabelul de la art 3, alin. (1) din prezenta anexă. 
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(o) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de la OI/Beneficiar, AM poate dezangaja, 
prin notificare unilaterală, fondurile rămase neutilizate ca urmarea a finalizării implementării contractului/ 
contractelor de achiziție din cadrul prezentului Proiect. 

(p) AM va informa Beneficiarul/OI despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul 
mijloacelor publice de informare. 

(q) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării 
și calculării indicatorilor de risc. 

(r) AM are dreptul de a face reduceri din finanțarea nerambursabilă în situaţia în care constată 
neîndeplinirea/îndeplinirea parţială a obiectivelor, susținute prin atingerea indicatorilor asociați proiectului, 
cu respectarea principiului proporționalității.  

(s) Beneficiarul este de acord ca AM să folosească gratuit și după cum consideră necesar și, în special, să 
stocheze, să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, să publice sau să 
comunice pe orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de forma lor, fără ca prin 
aceasta să încalce drepturile de proprietate industrială și intelectuală existente. 

Articolul 8 Cesiunea și contractarea  

 

(1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea 
acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.  

(2) Prezentul Ordin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face 
obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau 
transformare a obligaţiilor şi drepturilor. 

Articolul 9 Modificarea și completarea Ordinului de finanțare 

 

(1)  AM are dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Ordin de finanțare, de a modifica Ordinul de finanțare și anexele 
sale, din proprie inițiativă și/sau la solicitarea beneficiarului/OI, prin ordin de modificare/completare. 

(2) Ordinul de modificare/completare nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a 
produce schimbări în Ordin şi anexele la acesta, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a 
finanțării. 

(3) Ordinele de modificare/completare intră în vigoare la data semnării de către reprezentantul legal, cu excepția 
cazurilor în care se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau comunitară relevantă, situație în 
care, modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător. 

(4) Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia.  

(5) Orice modificare a Ordinului de finanțare nu poate în nici un caz conduce la creşterea valorii finanţării 
nerambursabile şi/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului 
specificată la art. 3, alin. (2) din prezenta anexă.  

(6) Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii 
neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Ordinului, şi 
documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare 
necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.  

(7) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe între 
valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării 
Proiectului, cu acordul prealabil al AM, și fără a afecta obiectivul Proiectului, cu respectarea Condițiilor generale și 
specifice. 

(8) În cazul în care, propunerea de modificare/completare a Ordinului de finanțare este inițiată de către Beneficiar, 
acesta are obligația de a transmite solicitarea, inclusiv documentele justificative, către OI, cu cel puțin 20 (douăzeci) 
de zile lucrătoare înainte de termenul de la care modificarea/completarea se intenționează să intre în vigoare.  
Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative 
necesare. 

(9) În completarea alin. (8), OI va transmite către AM propunerea Beneficiarului de modificare a Ordinului de finanțare 
cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia 
circumstanţelor acceptate de AM cu privire la notificări. 

Prin excepție de la prevederile alin. (1), AM are dreptul de a modifica prin notificare următoarele anexe: V (cinci) – 
Acordarea și recuperarea prefinanțării, VI (șase) – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, VIII (opt) – Măsuri 
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de informare şi publicitate, IX (nouă) – Monitorizarea și raportarea, X (zece) – Formulare și alte documente 
relevante.  

(10) În cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil ordinelor de 
finanțare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea proiectelor/pe perioada de 
valabilitate a ordinelor,  AM poate modifica Ordinul de finanțare,  cu respectarea principiilor și regulilor 
Programului. 

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), anexele la Ordinul de finanțare pot fi modificate prin notificare adresată  de 
Beneficiar către AM/OI, în următoarele situații: 

a)modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare) 
stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin 
respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare 
implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la 
aceasta; 

b)modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, 
între tipurile de cheltuieli; 

c)înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul; 

d)modificarea graficului de activităţi fără să depășească perioada de implementare a proiectului; 

e)modificarea graficului  de prefinanţare/rambursare/plată a cheltuielilor eligibile; 

f) alte situații de modificare a Proiectului, cu condiția să nu afecteze scopul principal al acestuia, doar în condițiile 
prevăzute de prezentul Ordin, conform prevederilor de la alin. (13), (15) şi (16). 

(12) În cazul în care Beneficiarul realizează modificări asupra bugetului Proiectului prin notificare, acesta este obligat să 
transmită la OI, spre avizare, bugetul astfel modificat, cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data la care 
modificarea respectivă este intenţionată a intra în vigoare. Modificările de buget devin aplicabile numai după 
avizarea acestora de către OI. OI are obligaţia de a informa AM despre aceste modificări în termen de maximum 5 
(cinci) zile lucrătoare de la avizare, sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de AM a acestor modificări.  

(13) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Beneficiarul poate efectua, prin notificare, modificări asupra Anexei II (doi) 
– Cererea de finanţare, punctele referitoare la Activităţile proiectului şi Calendarul activităţilor, atunci când aceste 
modificări vizează exclusiv planificarea în timp a acestora precum şi punctul referitor la Achiziţiile derulate în cadrul 
Proiectului, atunci când vizează exclusiv planificarea în timp a achiziţiilor, schimbarea tipului de procedură, 
cumularea mai multor achiziţii într-o singură procedură, separarea unei achiziţii în mai multe proceduri (cu 
respectarea prevederilor legislației în vigoare), cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, 
perioada de implementare şi să respecte prevederile legale în vigoare. Modificările prevăzute în prezentul alin. vor 
fi aduse la cunoştinţa OI şi AM, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la intrarea în vigoarea a 
modificărilor, sub sancţiunea inopozabilităţii acestora faţă de AM. 

(14) Prin excepţie de la alin. (13), Beneficiarul poate actualiza, prin notificare, anexa IV (patru)–Graficul de 
prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor în funcție de cererile de plată/rambursare decontate de AM în 
termen de maxim de 10 (zece) zile lucrătoare de la efectuarea plății de AM. 

(15) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Beneficiarul poate efectua, prin notificare, modificări asupra Anexei II (doi) - 
Cererea de finanţare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele şi dotările ce urmează a fi 
achiziţionate, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanţare şi până în 
momentul lansării procedurii de achiziţie, cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, 
indicatorii, valoarea achiziţiei, perioada de implementare şi să respecte prevederile legale în vigoare.  

(16) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Beneficiarul este obligat să notifice AM /OI în scris şi fără întârziere, orice 
modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanţilor săi, precum şi orice informaţie 
ce poate fi relevantă în relaţia sa cu AM, orice astfel de modificare/informaţie fiind opozabilă AM doar de la data 
primirii informării de către AM. Aceste informaţii se pot referi, dar fără a se limita la, orice imprejurare de natură 
economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul emiterii 
Ordinului de finanţare; iminenţa oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, etc. 

(17) Nedetectarea de către OI/AM a erorilor privind procesul de atribuire a contractelor de achiziţii necesare pentru 
implementarea Proiectului, cu ocazia primirii notificărilor prevăzute la prezentul art., nu afectează dreptul OI/AM 
de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea legislaţiei în vigoare, sau de a aplica corecţii 
financiare ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată. 

(18) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de la 
OI/Beneficiar, AM dezangajează, prin notificarea unilaterală, fondurile rămase neutilizate ca urmare a finalizării 
contractului/contractelor de achiziție din cadrul prezentului Proiect.   

(19) Ordinul poate fi suspendat de către AM POR, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la  intervenirea 
situației, după cum urmează: 

- în  cazul insuficienței fondurilor, la solicitarea beneficiarului,;  
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- în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011; 

- în caz de forță majoră, din proprie inițiativă sau la solicitarea beneficiarului; 

(20) În completarea alin. (20), AM comunică Beneficiarului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei 
asupra suspendării prezentului Ordin. 

Articolul 10 Conflictul de interese 

(1) Prin conflict de interese se înțelege orice situație definită ca atare în legislația națională și comunitară. 

(2) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform 
capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 

(3) Părțile au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese. 

(4) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se informeze 
reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie 
care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict. Orice conflict de interese care apare în 
decursul executării Ordinului trebuie notificat fără întârziere către AM. AM îşi rezervă dreptul de a verifica aceste 
situaţii şi de a lua măsurile necesare, dacă este cazul. 

(5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare 
la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor. 

(6) La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor  aferente unui contract de 
achiziţie, Beneficiarul va depune o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al Beneficiarului din 
care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese. 

Articolul 11 Nereguli și recuperarea finanţării 

(1) Termenul ”neregulă” are înţelesul dat în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.  

(2) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu 
OUG nr. 66/2011. 

(3) Pentru neregulile identificate în cadrul Proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de 
parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli conform Acordului de parteneriat anexat 
la Anexa II (doi) – Cererea de finanțare. 

(4) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul Proiectului, aferente fie derulării 
procedurii de achiziție a mijloacelor de transport și a echipamentelor, de care acesta este responsabil conform 
Protocolului de asociere încheiat în vederea derulării achiziției publice, fie a procedurilor aferente contractelor 
economice derulate de acesta ca autoritate contractantă, dacă este cazul, conform notificărilor și titlurilor de 
creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.  

(5) OI/AM va procesa cererile de prefinanţare/rambursare/plată cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau a 
oricăror acte normative de modificare, completare sau înlocuire a acestora.  

(6) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor 
legislaţiei naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice, înainte de efectuarea plăţii, AM/OI aplică reduceri 
procentuale/corecții financiare/ declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către Beneficiar, în 
condiţiile legii care reglementează sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

(7) AMPOR are dreptul de a exclude de la rambursare/plată orice cheltuială neeligibilă.  

(8) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare sau a sumelor 
ce reprezintă cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu 
privire la obligația restituirii acestora in termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii 
respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

(9) În cazul sesizării unei suspiciuni de neregulă/fraudă  în perioada de valabilitate a Ordinului, OI/AM va emite, în scris, 
formularul de alertă de nereguli/fraudă. 

(10) Pe perioada efectuării verificărilor de către structura de control din cadrul AM, în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri tranzitorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM/OI suspendă procesarea cererilor de 
rambursare și returnează cererile de plată până la finalizarea verificărilor în cauză. 

(11) În cazul suspendării, AM notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la perioada şi motivele suspendării.  
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(12) În situaţia în care, la plata cererii finale de rambursare, prefinanţarea nu a fost recuperată, AM va notifica 
Beneficiarul cu privire la suma datorată rămasă de restituit de către acesta. 

(13) În termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de către Beneficiar a notificării menţionate alin. (12) al prezentului 
articol, acesta este obligat să restituie suma datorată, precum şi, dacă este cazul, comisioanele de transfer bancar, 
plătite de AM, aferente sumelor respective, în contul indicat în notificare. 

(14) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.  

 

 

Articolul 12 Monitorizarea  

(1) Monitorizarea Ordinului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei IX - 
Monitorizarea și raportarea. 

Articolul 13 Cazul fortuit 

(1) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere în baza prezentului Ordin de finanţare. 

Articolul 14 Forță majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit după 
data semnării Ordinului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Ordinului și care exonerează de răspundere 
partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de 
teren), război, revoluție, embargo. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 
(cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau 
emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. 
De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță 
majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în 
condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Ordinului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, 
fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Ordin pe o 
perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea 
acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Ordinului de Finanțare. 

Articolul 15 Încetarea Ordinului de finanțare 

(1) În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Ordin de finanțare, AM poate decide revocarea 
unilaterală a Ordinului de finanţare, decizia AM comunicându-se Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În această 
situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în condiţiile 
prevăzute prin prezentul Ordin de finanţare. 

(2)  AM poate revoca Ordinului de finanțare, inclusiv la solicitarea Beneficiarului, cu recuperarea proporțională a 
finanțării acordate, dacă este cazul. 

(3) AM va revoca Ordinul de finanțare, fără punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate, dacă se constată că, 
până la finalizarea perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din prezenta anexă, Beneficiarul constituie 
ipotecă asupra bunurilor finanţate în cadrul prezentului Proiect, fără respectarea prevederilor prezentului Ordin de 
finanţare. Sumele rambursate aferente bunurilor în cauză se vor recupera cu respectarea prevederilor Ordinului de 
finanţare. 

(4) AM poate revoca Ordinul de finanţare, decizia AM comunicându-se Beneficiarului printr-o notificare scrisă, dacă se 
constată încălcarea prevederilor art. 7 alin. (6), (42), (43), (46), (47), (52), (53)  și (59) din prezenta anexă. În această 
situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în condiţiile 
prevăzute prin prezentul Ordin de finanţare. 

(5) AM/OI poate decide revocarea prezentului Ordin fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a 
sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

(a) În situația în care, ulterior emiterii prezentului Ordin, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au 
îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare; 
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(b) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau 
europene sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru 
aceleași costuri în ultimii 5 ani, după caz. 

(6) Beneficiarul are obligația lansării achiziției principale de mijloace de transport/echipamente în cadrul proiectului în 
termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Ordin. OI va transmite o informare la AM privind 
neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul alin., în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea 
termenului de 6 luni. AM poate dispune, în cazuri justificate, revocarea şi recuperarea sumelor plătite, în termen de 
15 zile lucrătoare de la data primirii informării de la OI.  

(7) În situaţia în care Beneficiarul nu transmite la OI nicio cerere de rambursare în termen de maximum 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentului Ordin de finanțare, OI poate propune AM revocarea acestuia. Revocarea poate 
fi propusă şi în cazul nedepunerii, conform graficului de depunere a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, a 
două cereri consecutive, fără a se depune în acest timp vreo  modificare a graficului.  

(8) Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că, dacă până la finalizarea perioadei de durabilitate, definită conform art. 
2, alin. (5) din prezenta anexă, intervin modificări de natură să afecteze obiectivul Proiectului sau modificări care 
afectează condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru obţinerea finanţării, proiectul poate fi declarat neeligibil, caz în 
care finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în 
conformitate cu legislaţia naţională/europeană şi prevederile prezentului ordin. 

(9) Beneficiarul are obligaţia de a informa OI/AM în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei 
oricărei situaţii care determină sau poate determina neeligibilitatea Proiectului, AM putând să decidă asupra 
suspendării sau revocării Ordinului de finanţare. 

(10) În situaţia în care Proiectul a fost declarat neeligibil în conformitate cu alin. (8) al prezentului art., AM va dispune 
revocarea Ordinului de finanțare şi recuperarea sumelor acordate până la acel moment, în condițiile prevăzute de 
prezentul Ordin.  

(11) În cazul în care neeligibilitatea Proiectului este determinată de o acţiune sau omisiune a Beneficiarului, acesta va fi 
obligat să returneze integral sumele primite în baza prezentului Ordin de finanțare. 

(12) În situaţia prevăzută la alin. (11) al prezentului articol, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului în 
care Beneficiarul trebuia să returneze finanţarea nerambursabilă acordată, se vor calcula dobânzi de întârziere în 
valoare de 0,02% pe zi de întârziere din suma datorată până la data plăţii efective.  

(13) Ordinul de finanțare va fi revocat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectele 
/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Ordin nu sunt folosite conform scopului 
destinat, sau în cazul în care acestea sunt vândute sau înstrăinate, sub orice formă, oricând până la finalizarea 
perioadei de durabilitate stabilită la art. 2, alin. (5) din prezenta anexă.  

(14) Beneficiarul  este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Ordin. 

(15) În cazul revocarii și recuperării finanțării nerambursabile acordate se vor calcula dobânzi de întârziere în 
conformitate cu prevederile prezentului Ordin. 

(16) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 7 alin. (22) din prezenta anexă se vor calcula dobânzi de 
întârziere în valoare de 0,02% pe zi de întârziere din suma datorată, până la data plății efective. 

Articolul 16 Dezangajarea fondurilor în cadrul prezentului Ordin 

(1) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, AM poate dezangaja fondurile rămase neutilizate în urma finalizării 
implementării contractelor de achiziție aferente prezentului Ordin de finanțare. 

Articolul 17 Transparența 

(1) Ordinul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv anexele acestuia, constituie informații de 
interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul prezentului Ordin, precum și în 
cadrul legislației în vigoare. 

Articolul 18 Publicarea datelor 

(1) Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AM/OI: denumirea beneficiarului, 
denumirea Proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, datele de începere şi de finalizare ale 
proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/ grupul țintă, plățile efectuate 
precum şi umele de recuperat în cadrul prezentului Ordin de finanțare. 

(2) Beneficiarul are obligația publicării, pe site-ul propriu, a informațiilor referitoare la denumirea contractorilor 
implicați în implementarea prezentului Ordin de finanțare, la obiectul și la valorile respectivelor contracte de 
achiziție, numai în măsura respectării prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
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(3) Beneficiarul se obligă ca, în termen de 30 de zile de la finalizarea implementării Proiectului, să publice pe site-ul 
propriu rezultatele obținute prin prezentul Ordin și să notifice în acest sens autoritatea de management 
responsabilă. 

(4) Beneficiarul se obligă ca, pe întreaga perioadă de sustenabilitate/ durabilitate a Proiectului, să asigure vizibilitatea 
rezultatelor conform alin. (3) al prezentului articol. 

Articolul 19 Confidențialitate 

(1) Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile din prezentul Ordin și sunt de acord să prevină 
orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora, cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentului Ordin de 
finanțare. Părțile înţeleg să utilizeze informațiile din prezentul Ordin doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din 
prezentul Ordin de finanțare și respectiv în conformitate cu atribuțiile legale de organizare și funcționare a AMPOR. 

(2) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul Ordin privind furnizarea informațiilor și documentelor 
necesare desfășurării activitățiilor de audit și control de către instituțiile/ departamentele abilitate, precum și 
pentru informarea și promovarea în scopuri publicitare a utilizării fondurilor FEDR, conform prevederilor 
regulamentelor europene aplicabile, părțile se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea 
confidenţialităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului și în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de aprogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). De asemenea, părțile se 
angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii informațiilor/ documentelor a caror 
furnizare/ dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează concurența loială și proprietatea 
intelectuală. 

(3) Parțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alin. precedent dacă: 

(a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celorlalte părţi în acest sens, cu respectarea 
prevederilor legale incidente; 

(b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

Articolul 20 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul 
implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, 
precum și în scop statistic.  

(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE)/2016, vor fi prelucrate în acord cu 
legislația aplicabilă procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și cea aferentă procesului de 
implementare, monitorizare, asigurare a durabilității investiției, în scopul și temeiul legal pentru care s-a emis 
prezentul ordin de finanțare.  

(3) Părțile vor lua măsuri temeinice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și competențe 
instituționale/organizaționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter 
personal în ceea ce privește procesul de prelucrare/reprelucrare/transfer către terți și/sau publicarea  acestora. 

(4) Părțile vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale/organizaționale toate condițiile tehnice și 
organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal. 

(5) Părțile se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter 
personal din prezentul ordin de finanțare, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce 
se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurg din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

(6) Părțile, prin reprezentanții desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din cadrul prezentului ordin de 
finanțare și/sau completările/modificările la acesta, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care finanțarea a fost 
acordată în cadrul acestuia, vor realiza demersurile necesare pentru a întocmi evidențele activităților de prelucrare 
a datelor cu caracter personal în conformitate cu art 30 din Regulamentul (UE) 679/2016, precum și 
consimțământul persoanelor vizate de activitățile de prelucrare, punându-le la dispoziția ANSPDCP la solicitarea 
acesteia.  

(7) Fiecare membru al parteneriatului are/au obligația întocmirii evidențelor asupra consimțământului persoanelor 
care fac parte din grupul țintă al proiectului, pentru activitățile ce decurg din implementarea activităților 
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proiectului, în conformitate cu acordul de parteneriat, acolo unde este cazul, în vederea îndeplinirii obiectivelor 
proiectului. 

Articolul 21 Soluționarea litigiilor 

(1) Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care pot apărea 
între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Ordinului de finanțare. 

(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergenţele care rezultă din aplicarea prevederilor prezentului Ordin de 
finanțare, litigiul va fi soluţionat de către instanţele competente. 

(3) Legea care guvernează acest Ordin de finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.   

Articolul 22 Corespondența 

(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Ordin de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, 
inclusiv SMIS 2014+, cu menţionarea titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS2014+ şi va purta număr de 
înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI. 

(2) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Ordin de Finanțare se va transmite la următoarele adrese: 

(a) Pentru Liderul de parteneriat: Bd. Libertăţii nr. 16, Latura Nord, sector 5, cod poștal 050706, Bucureşti, 
România 

(b) Pentru AM: Bd. Libertăţii  nr. 16, Latura Nord, sector 5, cod poștal 050706, Bucureşti, România 
(c) Pentru OI: Strada Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, cod poştal 020076, sector 2, Bucureşti, România 

(3) AM/OI poate comunica prin Instrucţiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului 
Ordin de Finanţare. 
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Judetul Teleorman
Municipiul Alexandria

PROIECTUL BUGETULUI MUNICIPIULUI ALEXANDRIA PE ANUL 2021

mii lei

D E N U M IREA IN D ICATO R ILO R
Cod

indicator
PROGRAM 2O2O

Incasari /plati
31.12.2020

PROPUNERI
2021

TOTAL VENITURI 00.01 188,1 09.91 1 05,095.68 15

VENITURI PROPRII 48.02 140,788.91 79,s03.09 '131,742.5a
VENITURI CURENTE 00.02 101,604.53 89.576.07 105,797.00

A. VENITURI FISCALE 00.03 90,943.15 82,713.32 95,146.00
q1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 60,894.00 57,569.94 61.062.00
ql.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZCE 00 06 60.894.00 57,569.94 6

mDozit oe venil 03 02 50.00 64.'t 3
lmDozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici 03.02.1 7 000 0.00
lmpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.1 8 50 00 64.13

lote si sume defalcate din imoozitul pe venit 04 02 60,844.00 57,505.81 61,002.0(
Cote defalcate din imDozitul pe venit 04.02.0'l 57.528.00 54,470.24 58 002 0(
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea buqetelor locale 04.02.04 000 0.00 00(
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04 02 05 3.316.00 51 a nnn na

$. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 11.153.00 432.63 125.00
mpozite si taxe oe oroprietate 07.o2 1 1.153.00 8,432.63 't3.125.0(

lmpozit si taxa pe cladiri 07.02.01 6.392.00 4.499.1€ 7,192.0(
lmpozit si taxa pe teren 07.02.02 3 961 00 3.354.0C
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 800.00 579.47 65

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNUR' S/ SERV'C" 00.10 18.896.15 16.710.75
Sume defalcate din TVA 11.02 12.436.00 12.436.0C 13.973.0(

5Ume detalcate otn taxa pe valoarea adaugata pentru flnanlarea cheltutelilor descentralizate la
nivelul judetelor '11.02.01 0.00 00c
Sume defalcate din taxa pe valoarea adeugate pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti '11.02.02 10,986.00 10 986.0( 13,973.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea addugate pentru echilibrarea bugetelor locale

I 1.02.06 1 450 00 1,450.0( 000
Alte imoozite si taxe oenerale De bunuri si servicii '12.02 000 00[ 000

Taxe hoteliere 12.02.O7 00c 000 000
Taxe pe servicii specifice 15.02 25.00 5.7t 10.00

lmpozit pe spectacole 't 5.02.01 25.00 o/ 10.00
Taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16 02 6,435.15 4,268.0(

lmpozit pe miiloacele de transDort 16 02 02 )37.0C ,125.5( 5,560.00
Taxe si tarife oentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16 02 03 70c 72.41 65.00
Alte taxe De utilizarea bunurilor. autorizarea utilizarii bunurilor sau oe desfasurare de activitati 1 6.02.50 1,331.15 1.070.0! 1,3s1.00

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 10,661.38 6,862.75 10,651.00
Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 3,961.40 3,302.86 3,967.00
Venituri din proorietate 30.02 1.4( 3,967.00
Varsaminte din net 30.02.01 00( 000

Venituri din concesiuni si inchirieri 30 02 05 3,480.0( ,105.3: 3,692.00
Venituri din dividende 30.02.08 150.0t 28.5! 50 00
Alte venituri din oroorietate 30.02.50 331.4( 168 9r 225.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 6.699.98 3,559.89 6 684 00
Venituri din orestari de seruicii si alte activitati 33.02 448.00 240 38 329.00

Venituri din orestari de servicii 33.02.08 278.00 101.651 169.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.1 0 50 00 17.72 40.00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 20.00 20.20 20.00
Venituri din recuoerarea cheltuielilor de iudecata. imoutatii si desDaoubiri 33.02.28 0.00 000 0.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 't00.81 100.00
uri din taxe administrative. eliberari Dermise 34.02 20 00 12.04 15.00
Taxe extraiudiciare de timbru 34.02.02 000 086 000
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 20 00 1 1.18 .t5 00

\menzi, penalitati si confiscari 35.02 4,500.00 1.749.04 5.000.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor leqale 35.02.01 4,500.00 1.7 44.85

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite 35.02.02 0.00 0.45 000
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0.00 3.74 000

)iverse venituri 36.02 312.00 81.79 40.00

Taxe speciale 36 02 06 312.00 67.56 1,340.00
\Sume provenite din finantarea buqetad a anilor precedenti 36.02.52 000 000 000
qlte venituri 36 02 50 0.00 14.23 000

fransferuri voluntare, altele decatsubventiile 37.02 500 500 000
)onatii si soonsorizari 37.02.01 s00 500

varsaminte din sectiunea cte funclionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
(cu semnul minus) 37.02.03 -9,140.75 -67.00 -8,752.51
Vdrsdminte din sectiunea cle functionare 37.02.04 9,140.75 67.00 8,7s2.5
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 1,414.98 ,t 47't 64 0.00

r'enituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor oublice 39.02.01 000 000
./enituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 73 68 109.97 0.00

ncasiri din rambursarea imprumuturilor acordate 40.02 000 0.00 0.00
din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de

40.02.14
0.00 000 0.00

Pagjna 1



mii lei

D E N U M IR EA IN D ICATO R IL O R

DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
de la bugetul de stat

izarea centralelor termice si electrice de termoficare

de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor
42.02.20

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili | +Z.OZ.ZZ

Uygltii pentru acordarea ajutorului pentru incelzirea locuinlei cu lemne, cerbuni,
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor proqrame de interes national

42.02.34 150.00

destinate sectiunii de functionare

subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaze copiii cu

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare Dentru

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanlarea lucrerilor de inregistrare sistematicd din

FEN postaderare in contul platilor efectuate si

ite in contul
ite in contul

te de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si

01 13.103.00
TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 11,138.001 10.891.72

TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Proiecte cu finanlare din fonduri externe nerambursabile aferente

XI ALTE CHELTUIELI
ILUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,111.00
II BUNURI SI SERVICII

50

71

XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPEMTE IN ANUL CURENT

Finantarea acliunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu
locuintd

multianuale prioritare de mediu

de la bugetul de stat pentru corectii financiare

Finantarea Programului National de Dezvoltare

de la bugetul de stat cetre bugetele locale necesare sustinerii derulSrii proiectelor
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare

2014-2020
pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

in contul efectuate in anii

Sume te in contul efectuate in anul curent
Sume in contul efectuate in anii

Fondul Social
Tn contul efectuate in anul curent

Sume in contul efectuate in anii anteriori
Prefinantare

42 02 65

42 02 79

42.02.10

42.O2.13

42.02.62

48.02.01.02

48.02.02.02
48.02.02.03

9,557.04

175.00

4.25
343.21

17,972.60

297.4',1

172.19

361.81

102,435.43 174,313.49

425
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mii lei

D E N U M IR E A IN D IC ATO R IL O R
Cod

indicator
PROGMM 2O2O

lncasari /plati
31.12.2020

PROPUNERI
2021

Iranzactii privind datoria public6 si imprumuturi 55 02 1. 1 1,200.00
Cheltuieli curcnte 0'l 13 1,345.84 1,200.00
TITLUL III DOBANZI 30 1. 345.84 1,200.00

Ordine publica si siguranta nationala 61 02 4 4,628.73 4,521.43
Cheltuieli curente 01 4 4,614.19 4,521.49
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3,200.18 3,216.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1,644.5! 1,414.01 1 305 43

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE EI 0.00 000 0.00
Titlul Xll ACTIVE NEFINANCIARE 70 69 00 18.80 00c
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPEMTE IN ANUL CURENT 85 000 426 00c

Din total caDitol:
OHine publica 6't.02.03 3,913.59 3,712.91 3,616.00

Politie comunitara 61.02.03.04 3,913.59 3,712.91
Prctectie civila si Drotectia contrc incencliilor (protectie civild nonmilitad) 61.02.05 1,050.00 915.82

nvatamant 65.02 39.455.98 21,347.75 36.367.31
Cheltuieli curente 01 I 979 24 8,970.6i 'l0,536.7(
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 118 50 60.54 128.0(
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 8,292.54 7,577.82 7,246.70
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI cc 0.00 0.0c 000
Tiflill \/lll pr^iarfa.il finahlrra alin F6nalrlri ayfarna naramhilrcehila rFFNl ndcfralarara 56 0.00 0.0( 0.00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
Jin^nFi^r tilL-Uiri 58 2.638.38 84 96 5.636.65
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 568.00 379.1{ 622.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 1 000 2( 953.1€ 2.540.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7',i. 26.838.3€ 1 2.30s.97 20.193.96
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 0.00 13.81 000

Sanatate oo.uz 4.291.79 3.026.2( 4,680.00
Cheltuieli curente 01 4,245.9t 3.026.2( 4,680.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4,002.95 2,8't9.61 4,020.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 243.00 206.59 660.00
rITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 58 45.84 000 0.00

Din total capitol:
Servicii de sanatate publica 66.02.O8 3,322.35 2,233.53 3,780.00
Alte cheltuieli in clomeniul sanatatii 66.02.50 969.44 792.67 900.00

lultura. recreere si relioie 67.02 10 510 56 7.892.3'l 't1.525.78
2heltuieli curente 01 I 556 00 7,482.49 10.631.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 4.159.00 3.138.32 5.300.0c
IITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE E4 4 472 00 3.522.5! 4.290.0(
IITLUL VII ALTE TRANSFERURI 845.00 770 00 970.00
IITLUL X ALTE GHELTUIELI DY 80.00 51 58 71.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7'l 954.56 436.24 94.78
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT AA 000 -26 41 000

Din total capitol:
Servicii culturale 67.02.03 1.239.00 673.30 610 00

Case de cultura 67.02.03.06 200.00 95.96 50.00
Alte seruicii culturale 67.02.03.30 1.039.00 577.34 000

Servicii recreative si sportive 67.02.05 792. 36.7

Sporf 67.02.05.01 737.00 782.! 5t
Tineret 67.02.05.02 335.00 296.73 370.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.O9 518.48 713.30 c96.70

Seruicii rcligioase 67.02.06 280.00 220 00 380.00
Alte seruicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 401.08 206.39 1.499.06

Asiourari si asistenta sociala 68 02 23.397.61 19.895.11 21.057.'.|

Cheltuieli curente 01 23.321.61 19,928.83 21,022.80
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 16.315.05 16.112.E4 1l
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 3 404 56 2.728.60 3.130.00
TITLUL IX AS'SIE/VIA SOCIALA 57 1.297.00 811.20 1.133.80
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 305 00 276.19 310.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 0.00 -109.05 000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7'l 76.00 75.32 34 30

Din total capitol:
Asistenta sociara in caz de boli si invaliditati 68.02.05 12.817.60 10.991.68 1

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 12,817.60 10.991.68 11,225.00
As/stenta socla/a Dentru familie si coDii 68.02.06 359.80 326.87 334.00
C/ese 68.02.11 1/u9.00 1,096.22
Unitdti de asistentd medico-sociale 68.02.12 1,030.05 847.50 954.00
P reveni rca excl uderi i sociale 68.02.15 1,971.60 1,473.73 2.485.80

Aiutor social 68.02.15.01 522.00 220.34 513.80
Cantine de aiutor social 68.02.15.02 1,449.60 1.253.39 1.972.00

AIte cheltuieli in domeniul asiaurcillol si asislentei socrare 68.02.50 5.769.56 5.159.11 4,774.30

-ocuinte. servicii si dezvoltare publica 70.02 30,425.84 21,641.76 32,840.41
?heltuieli curente 01 20,623.53 14.239.86 23,374.4t
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 I 573 00 8,468.92 8,6s0.0(
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mii lei

D E N U M IR EA IN D ICATO R IL O R
Cod

indicator
PROGRAM 2O2O

Incasari /plati
31.12.2020

PROPUNERI
2021

flTLUL II BUNURI SI SERVICII 20 4.976.14 4.606.37 112 48
IITLUL IV - SUBVENTII 40 000 000 000
flTLUL VII ALTE TRANSFERURI SF 55 256.00 235.12 150.00
TITLUL VII ALTE TMNSFERURI SD 000 000 000
rITLULX Proiectecufinantaredinfonduriexternenerambursabileaferentecadruluifinanciar20l4-
t020

58
6,818.39 929.45

TITLUL X ALTE CHELTUIELI c9 't70.00 147.70 't70 00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANGIARE 71 3,070.17 812.71 2.945.93
Iitlul Xlll ACTIVE FINANCIARE 72 1.046.13 1.036.42 3s0.00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 5,516.01 5,488.85 6,000.0c
IITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 000 -83 78 000

Din total caoitol:
Locuinte 70.02.03 385.05 289.62 150.00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.0s.90 385.05 289.62 150.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrctehnice 70.02.05 0.00 0.00 0.00

Alimentafe cu aDa 70.02.05.01 0.00 0.00 0.00
lluminat public si electrificati rurcle 70.02.06 1,200.00 1.136.46 1.140.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 28,840.79 20,215.68 31.550.41

trotectia mediului 74.02 3.838.23 3.310.08 74
Cheltuieli cutente 01 3.838.23 3 310.08 745 00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 3 838 23 3.310.08 3.745.00

Din total capitol:
Sarub/itafe sl gestiunea deseurilor 74.02.05 3,838.23 3,310.08 3,745.00

Salubritate 74.02.05.01 s,838.2s 3.310.08 3,745.00

\ctiuni generale economice, comerciale si de munca 80.02 0.00 000 0.00
Cheltuieli curente 01 000 0.00 0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 000 0.00 0.00

Din total capitol:

Actiuni qenerale economice si comefciale 80.02.01 0.00 0.00

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.o1.06 0.00 000 000
:ombustibili si energie 81.02 0.00 0.00 000
Cheltuieli curente 01 0.00 0.00 000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 000 0.00 000
TitIuI XIII ACTIVE FINANCIARE 72 000 0.00 000

Din total capitol:
Alte cheltuieli ptivincl combustibili si energia 81.02.50 0.00 0.00 0.00

fransoorturi 84 02 5,048.93 34,477.40
Cheltuieli curente 01 5,259.3i

4,264.17
0.0c

995.2C

J,5 /1.UJ
2,738.03

0.00
833.80

6,970.00
6,970.00

0.00
900.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20

TITLUL IV SUBVENTII 40
TITLUL VI TMNSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51

TITLULX Proiectecufinan,taredinfonduriexternenerambursabileaferentecadruluifinanciar20l4-
2020

58
52,269.82 407.40 25.130.40

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.070.4 1.069.69 1,477.00
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 0.0[ 0.00 000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 0.0( 0.00 000

Din total capitol:
Transport rutiel 84.02.03 58.599.63 5.048.93 34.477.40

Transport in comun 84.02.03.02 995.20 833.80 900.00
Strazi 84.02.03.03 57.604.43 4,215.13 33.577.40

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT YO.UZ -7.965.0! 2.660.25 -'t0.625.34
DEFICIT'r (cod49.02-00.01) 99 02 -7.965.0! 2,660.25 -1 0.625.34
1)finantat din excedentul anilor precedenti

Finantelor Publice Teleorman

Ordonator principal de credite,
VICTOR DRAGU$IN

Directia Economice,
HARITINA GAFENCU
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Judetul Teleorman
MunicipiulAlexandria

PROIECTUL BUGETULUI MUNICIPIULUI ALEXANDRIA PE ANUL 2021

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
mii lei

D E N U M IR E A IN D ICATO R IL O R
Cod

indicator
PROGRAM

2020
lncasari /plati

31.12.2020
PROPUNERI

2021

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE . TOTAL 00.01 96.403.76 91.809.73 'to't.357.47
VENITURI PROPRII 48 02 47.744.5! 75,663.43 91,824.0(

VENITURI CURENTE 00 02 91,048.8( 88,037.43 97.0M.4(
C. VENITURI FISCALE 00 03 90,943.'l 82,7'.t3.32 95.146.0(
q1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 60 894 0( 57,569.94 61,062.0(

41.2. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT. SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
00.06

60,894.00 57.569.94 61.062.00
mpozit pe venil 03.02 50.0( 64.1 3 60 0(

mDozit De onorariul avocatilor si notarilor Dublici 03.02.17 00( 000 00(
mpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.1 I 50 0( 54.13 60 0(

lote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 60 844 0( s7,505.81 61
,'ote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 57,528.0( 54.470.24 58
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea buqetelor locale 04.02.04
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05 3.316.0( 3.035.61 3.000

q3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 11.1$.0A 6 432.63 13.125.04
mpozite si taxe De Droorietate 07.02 1 1.153.0( 8.432.6: 13.125.0(

'mpozit si taxa pe cladiri 07.02.o1 6.392.00 4.499.16 7.192.
lmDozit De cladiri de Dersoane fizice o7.o2 01.o1 3 510 2,212.76 J,O7 7.UU

tozit si taxa pe cladiil de la persoane iuridice 07.02.01.02 2.882.00 2.286.40 9.681.00
'mpozit si taxa pe teren 07.02.02 3,961.00 3.354.00 5.283.00

'mpozit pe teren de la persoane fizice 07.02.o2.01 1.940 1,522,72 2,490.O0
tozit si taxa pe teren de la persoane iuildice 07.02.02.02 1.162.00 1.187.77 1.781.00

'mDozit si taxa De teren din extravilan 07.02.o2.03 859. 643. 1,012.

Taxe iudiciarc de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 800. 579.47 650-00
C4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 18.896.15 16,710.75 20.959.00
Sume defalcate din TVA '11.02 12.436.00 12.436.0( 13.973.00

iume defalcate din taxa pe valoarea adeugate pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
livelul iudetelor

1'l.02.01 000 00( 0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adeugate pentru finan!area cheltuielilor descentralizate la

nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si MuniciDiului Bucuresti
1'l.02.02

10.986.00 10.986 0( 1 3.973.00
Sume defalcate din taxa oe valoarea adeuoate oentru echilibrarea buqetelor locale 11.02.06 '1.450.0c 1.450.0( 000

Alte imDozite si taxe oenerale oe bunuri si seruicii 12.02 0 00
Taxe hoteliere '12 02 07 00 000

Taxe oe servicii sDecifice 15.02 2 10 00

lmoozit oe sDectacole 15.02.01 2 10 00

Taxe oe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizarii bunurilor sau De desfasurarea de activitati t 6.02 64 1 4 6.976.0C
mDozit oe miiloacele de transoort '16 02 02 50 3.12 5.560.0

'mpozit pe mUloacele de trcnsport detinute cle persoane fizice 16.O2.02.01 3,612.00 2,028.41 4 059 00
tmDozit De miiloacele de transDort detinute de Dersoane iuridice 16.02.02.02 1.425.00 1.097.O9 1.501.00

Taxe si tarife oentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare I 6.02.03 67.0 72 41 bJ.

qlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
1 6.02.50

1 ,331 .1{ 1,070.0( 1 ,3s1.00
VENITURI NEFISCALE 00.12 105.65 5,324.11 1,898.49

I. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 3,961.40 3.302.86 3,967.00
/enituri din proprietate 30.02 3,961.4( 3 302 8( 3.967.00
/arsaminte din profitul net 30.02.01 00( 00( 0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 3.480.0( 3.10s.3: 3.692.0(
Venituri din dividende 30.02.08 150.0( 28.5! s0.0(
Alte venituri din oroprietate 30.02.50 331.4( 168.9r 225.0(

]2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 -3.855.7 2.021.25 '2.068.51
/enituri din orestari de servicii si alte activitati 33.02 448.0( 240 38 329 0(

/enituri din prestari de servicii 33.02.08 278.0( 101 .65 169 0(
)ontributia parintilor sau sustinatorilor leqali pentru intretinerea coDiilor in crese 33,02.1 0 50.0( 't7.72 40 0(
lontributia oersoanelor beneficiare ale cantinelor de aiutor social 33.02.12 20.0( 20 2Q 20 0(
/enituri din recuperarea cheltuielilor de iudecata, imputatii si despaqubiri 33.02.28
\lte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 100.0( 100 81 1 00.0(

/enituri dln taxe administrative. eliberari Dermise 34.02 20 0( ,t2 04 15.0(
laxe extraiudiciare de timbru 34.02.02 086
\lte venituri din taxe administrative, eliberari oermise 34.02.50 20.0( 11.18 15.0(

qmenzi, penalitati si confiscari 35.02 4,500.0( 1,749.04 s,000.0(
/enituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor leqale 35.02 01 4 500 00 1,74.85 5 000 00
)enalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite 35.02.02 000 0.45 000
\lte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 000 3.74 000

)iverse venituri 36.02 312.00 81.79 1,340.00
faxe speciale 36.02.06 312.00 67.56 1,340.00
,ume provenite din finantarea bugetad a anilor precedenti 36.02.32 0.00 0.00 0.00
qlte venituri 36.02.50 14.23

fransferuri voluntare. altele decat subventiile 37.02 -9,135.75 -62.00 -8.7s2.5',1
Donatii si soonsorizari 37.02.01 500 5.00 0.00

varsaminte clin secliunea cle tuncilonare pentru ttnanlarea se4iunii cle dezvoltare a bugetului local
'cu semnul minus) 37.02.03 -9,140.75 -67.00 -8.752.51
IV. SUBVENTII 00.17 5,354.96 3.772.30 4.312.98

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 5.354.96 3.772.30 4.312.98
Subventii de la buqetul de stat 42.02 5.081.24 3.61 2.57 4.189.50
B. Curente 00.20 5,081.24 2.684.22 4.189.50

iubventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 42.02.32 0.00 0.00 000
iubventii pentru acordarea ajutorului pentru incelzirea locuintei cu lemne, cerbuni, 42.02.34 150.00 3.'17 150.00
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D E N U M IR EA IN D IC ATO R ILO R
Cod

indicator
PROGRAM

2020
lncasari /p at

3'1.'12.2020

PROPUNERI
2021

Subventii din buqetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.O2.41 4,002.95 2.681.11 4.039.5C
Subventii primite de la buqetul de stat pentru finantarea unor oroqrame de interes national 42.02.51 000 00( 00c
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece,
lestinate sectiunii de functionare

42.02.64
0.00 00( 000

Subventii de la buqetul de stat pentru decontarea cheltuielilor oentru carantina 42.02.80 928.29 928.2! 00c
;ubventii de la alte administratii 43 02 273.7 159.7: 't23.48

Subventii orimite de la buqetele consiliilor iudetene Dentru Drotectia coDilului 43.02.01 00c 00( 000
Alte subventii Drimite de la administratia centrala oentru finantarea unor activitati 43 02 20 0.00 00( 0.00
Sume primite de la bugetul judelului pentru plata drepturilor de care beneficiaze copiii cu
cerinte educationale speciale inteqrati in invetamantul de masd

43 02 30
0.0( 0.0( 0.0(

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrlrilor de inregistrare sistematice din
cadrul Prooramului national de cadastru si carte funciare

43.02.34
270.2( 156.21 123.48

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru
Dersonalul din serviciile sociale Dublice aflat in izolare Dreventiva la locul de munca

43.02.4'l
3.si 3.52 00(

SHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 49.02 96.403.7€ 84.774.59 101.357.47
\utoritati Dublice si actiuni externe 51.02 13,103.0( 12.525.44 13.939.0C
Tneltuieli curcnte 01 13.103.00 12.527.31 13.939 00
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1 1 .138.0( 10.891.72 11.756.0(
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII 20 1.805. 1 542 2
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI EO 160 00 93.2€
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -1.87 00t

)in total ceDitol:
qutoritati exec utive si legisrative 51.O2.O1 13.103.00 12.525.lM 13,939.00

qutoritdti executive 51.02.01.03 13.103.00 12.525.44 13.939.00

qlte servicii publice generale 54 02 1.364.62 r.289.36 2.129.00
Cheltuieli curcnte 01 1.364.00 1.289.36 2,129.00
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 't0 1.00 1 083 62 1.069.00
IITLUL II - BUNURI SI SERVICII 20 253.00 205.74 60 00
TITLUL V - FONDURI DE REZERVA 50 062 000 1.000.
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPEMTE IN ANUL CURENT a4 0.00 00c 000

)in total capitol:

'ond de rezeMa bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 062 00c 1.000.
,eryicii publice comunitare Cle evtclenta a percoanelor 54.02.1 0 1,176.60 1.136.9' .129.00
Nte seruicii publice generale 54.02.50 187.40 152.4 0.00

Tranzactii privind datoria publice €i imprumuturi 55.02 1.350.00 1.345.84 1.200.00
Cheltuieli curente 01 1.350-00 1,345.84 1,200.00
TITLUL III DOBANZI 30 1.350.00 1,345.84 1,200.00

)rdine oublica si siouranta nationala 61.02 4.894.59 4.609.93 4,521.49
Cheltuieli curente o1 4.694.59 4.614.19 4.521.49
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3 250 00 3.200.18 3 216 00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1.644.59 't.414.01 1.305.4S
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 0.00 00( 000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPEMTE IN ANUL CURENT 0.00 42f 000

)in total capitol:
Ordine Dublica 61.02.09 4,894.59 3.694.1 4 521 49

Politie comunitara 61.02.03.04 3,8/U.59 3.694.1 3.616 00
Prctectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civild nonmilitad) 61.02.05 1 050 00 915.82 905 49

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02,05+65,02.07+65.02.1 1+65.02.501 oc.uz 9,979.24 8,956.86 10,536.70
Cheltuieli curente 01 9,979.24 8.970.67 10,536.70
fIILUL I - CHELTUIELI DE PERSONAI 10 1 18.50 60.54 128.00
TII LUL II . BUNURI SI SERVICII 20 8,292.54 7 ,577.82 7.246.70
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 s68.00 379.1 r 622.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1,000.2c 9s3.1 ( 2.540.0C
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPEMTE IN ANUL CURENT 0.0c -13 81 000

Sanatate 66 02 4.245.95 3.026.2( 4.680.00
Cheltuieli curente 01 4.245.95 3.026.20 4.680.
TITLUL I . CHELTUIELI DE PERSONAL 't0 4 002. 2.819.51 4.020.0c
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII 20 243 0[ 206 5 bbu u

Din total capitol:
Servicii de sanatate publica 66.02.08 3.322.3 2.233.53 3.780.00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50 923. 792.67 900.00

Cultura, recreere si religie 67.02 9.556.0C 7.456.07 10,6s1.00
Cheltuieli curente 01 9 556 0( 7.482. 10.631.0[
IITLUL II - tsUNURI SI SERVICII 20 4,159.0( 3.'t 38.32 5.300.0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE t4 4,472.0( 3,522.59 4,290.0(
IITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 845 0( 770.00 970.0(
TITLUL X ALTE CHELTUIELI <o 80 0( 51.58 71.0(
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 00( -26.41 00(

Din total caDitol:
Seruicii culturale 67.02.03 1.239.00 673.30 1 610 00
Case de cultura 67.02.03.O6 200.00 95 96 50.00

Alte ser/icii culturale 67.02.03.30 1.039.00 577.34 1.560.00
Servicii rccreative si sDoriive 67.02.05 7.622.00 6.432. 7.940.00

Sporf 4,737.Un 3,762.59 4.570 0A

Tineret 67.O2.05.O2 335.00 296.73 370.00
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mii lei

D E N U M IR EA IN D ICATO R ILO R
Cod

indicator
PROGRAM

2020
Incasari /plati

3'1.12.2020
PROPUNERI

2021

Intretinere qradini publice, parcuri, zone verzi, baze sDortive si de aqrement 67.02.05.03 2.7s0.00 2.352.76 3.000.00
iervicii reliqioase 67.02 06 280.00 zZU,Ut JUU.OU

qlte servicii in domeniile culturii. recreerii si relioiei 67.02.50 215.00 130 69 70'1.00

Asiourari si asistenta sociala 68 02 23.32't.61 19,819.79 21.022.80
Cheltuieli curente 01 23.321.61 19.928.83 21.022.80
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 18.315.05 16.112.81 16.2149.00

TITLUL II . BUNURI SI SERVICII 20 3.404 2.728. ?4 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 1.297.0C 811.2( 1.13 .8C

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 305 0c 276.15 310 0c
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT qE 00c -109 0t

Din total caDitol:
Asistenfa sociara in caz de boli si invaliditati 68.02.05 12.817.60 10.991.68 11.225.

lAsistenta sociara in caz de invaliditate 68.02.05.02 I 10,991.68 11,225.00
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 359.80 326.87 334.00
Crese 68.02.11 1,/U9.00 1,096.22 1.284.00
UniEti de asistentd medico-sociale 68.02.12 1.030.05 847.50 954.00
P reveni rea exc I uderi i sociale 68.02.15 1.971.60 1,473.73 2.485.80

Aiutor social 68.02.15.01 522.00 220.34 513.80
Cantine de aiutor social 68.02.15.02 1,449.60 1,253.39 1.972.00

Alte cheltuieli in ctomeniul asiqurarilorsl asisfentei sociale 68.02.50 5.693.56 5.083.79 4.740.00

Locuinte. seryicii si dezvoltare oublica 70.02 19,491.',| 18.863.18 2t,082.48
Cheltuieli curcnte o1 19,491.15 18.946.96 21,082.48
IITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 8.573.0( 8,468.92 8,650.0(
IITLUL II - BUNURI SI SERVICII 20 4.976.1t 4 606 37 6,112.4t
IITLUL IV - SUBVENTII 40 0 0.00 l0(
IITLUL VII ALTE TMNSFERURI 5C 256 0( 235.12 1 50.
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 170.0( 4t.t
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 5 516 01 5 488 o

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 0 -43.7

)in total caDitol:

-ocuinte 70.02.03 385.05 289 62 150.04
Alte cheltuieli in clomeniul locuintelot 70.02.03.30 365.05 289.62 150.04

'luminat Dublic si electrificari rurale 70.o2.06 1.200.o4 1.136.46 1.140.04
qlte seruicii in domeniile locuinteloL serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 17.906.10 17.437.10 19.792.48

Protectia mediului 74 02 3.838.2s 3,310.08 3.74s.00
Cheltuieli curente 01 3,838.23 3,310.08 3,745.00
TITLUL II AUNURI SI SERVICII 20 3,838.23 3,310.08 3,745.00

)in total capitol:
Salub/itate sl oesti u nea deseu ri lor 74.02.05 3.838.23 3-310.08 3,745.00

9alubritate 74.02.05.01 3,838.23 3,310.08 3,745.00

Actiuni qenerale economice. comerciale si de munca 80 02 0.00 0.0c 000
Cheltuieli curente 01 0.00 0.00 000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 00c 00( 000

Din total capitol:
\ctiuni oenerale economice si comerciale 80.02.01 0.00 000 000

Prevenire si combatere inundatii si ghetuil 80.02.01.06 000
Combustibili si enerqie 81 02 0.00 0.0( 0.00
Cheltuieli curente o1 00 0. 0.

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 0 0
Din total caDitol:
Alte cheltuieli Drivind combustibili si energia 81.02.50 o.oa) 00( 000

Transporturi 84.02 5.259.3i 3.571.84 7.870.00
)heltuieli curcnte 01 5.259.37 3.571.83 7.870.00
I'ITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 4.264.1i 2.734.0 6,970.0(
TITLUL IV SUBVENTII 40 0.0( 00( 0.0(
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE E4 995.2( 833 8( 900.00

TransDott rutiel 84.02.03 5.259.37 3.571.84 7.870-00
TransDort in comun 84,02.O3,02 995 20 833.80 900.00
Strazi 84.O2.O3.03 4.264.17 2.738.04 6.970.00

96 02 u.ut /,uJc.1 u.ut
DEFICIT '' (cod 49.02-00.01) 99.02 0.0( 7.035.14 00(

judeteana a Finantelor Publice Teleorman

finantat din excedentul anilor precedenti

Ordonator principal de credite, Directia Economice,
HARITINA GAFENCUVICTOR
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Judetul Teleorman
Municipiul Alexandria

PROIECTUL BUGETULUI MUNICIPIULUI ALEXANDRIA PE ANUL 2021

sEcrluNEA DE DEzvoLTAR 
mii tei

D E N U M IR EA IN D ICATO R ILO R
Cod

indicator
PROGRAM

2020
Incasari /plati

31.12.2020
PROPUNERI

2021

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL 00 01 91.706.15 I 3.28s.9r 62,330.68

VENITURII PROPRII 48 02 53 040.36 3.839.6€ 39.918.55
/ENITURI CURENTE 00.02 9.140.75 67.0( 8.752.51

/ENITURI NEFISCALE 00.1 2 9,140.78 67.0( 8,752.51

]2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 9.140.74 67.0( 8.7s2.s1

Transferuri voluntare. altele decat subventiile 37.02 9,140.74 67.0( 8,752.51

/drsdminte din sectiunea de functionare 37.02.04 9,140.78 67.00 8,752.51

/enituri din valorificarea unor bunuri 39.02 't.4,t4.92 ,t 47't 64 00c
/enituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor Dublice 39.02.01 00( 0.00 000
y'enituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 73 6t 109.97 0.00
y'enituri din vanzatea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilol
rdminisf ref iv-fariloriala

39 02 07
1 .341.3( 1.361.6i 000

ncaseri din rambursarea imprumuturilor acordate 40 02 00( 000 0.00
sume dtn excedentul bugetulur local utrlrzate pentru ltnantarea cneltuleltlor secttunil de
dezvoltare

40.02.'t4

Subventii de la buoetul de stat 42.02 29.525.0t 9.379.29 13.659.6:

A. De caoital 00.'t I 29,525.02 9.379.29 13,659.6'
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 42,02,01 00( 0.00 0.0(
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie
de locuinte

42.02.'10 00( 0.00 0.00
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu gi gospodarire a

roelor
42.02.',t3 000 00( 000

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN oostaderare

42.02.20 000 0.0( 000
Subvenlii alocate din bugetul de stat pentru corectii financiare 42.02.62 0.00 00t 000
Finantarea Programului National de Dezvoltare 42.02.65 19.793.00 8.909.6! 8,233.94
Subventii de la bugetul de stat cetre bugetele locale necesare sustinerii derulerii proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de 42.O2.69

9.557.04 297.41 5.425.68
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol 42.02.79 175 0C 172.'.tg 000
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantar 45.02 000 0.00 0.00

Fondul Eurooean de Dezvoltare Reqionala 45.02.01 000 000 0.00

Sume primite in contul pletilor efectuate ln anul curent 15 02 01

;ume Drimite in contul Dldtilor efectuate in anii anteriori 15.02.01.02

)refinantare 15.02.01.03
:ondul Social EuroDean 45 02 02 00( 000 00c

;ume Drimite in contul Dletilor efectuate in anul curent 45.02.02.01

;ume orimite in contul Dlatilor efectuate in anii anteriori 45.02.02.02

iume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului
'inanciar 20'14-2020

48.02 s1,625.3t 2,368.02 39,918.5a

Fondul EuroDean de Dezvoltare Reoionale (FEDRI 48.02,01 50,193.0: 1.994.62 37,562.0(
Sume primite in contul pletilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 49.233.8t 1.035.4i 37.562.0(
Sume primite in contul pletilor efectuate in anii anteriori 48.02.01.02 959.1 959.15

:ondul Social European (FSE) 48.02.02 ,t.432.35 373.4C 2.356.54

;ume Drimite in contul Dlatilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 1.084.89 7.34 2.356.5t

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.02.02 425 4.2! 00(
)refinantare 48.02.02.03 343.21 36'1.8'l 00(

GHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 49.02 99.671.24 'l7.660.84 72.956.02

Autoritati oublice si actiuni externe 51 02 4,774.15 483.88 7,811.0(

2014-2020
<e

4,438.15 226.98 7.661.0(
Titlul Xll ACTIVE NEFINANCIARE 336 00 256.9( 1s0.0(
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85

Din total capitol:
Autoritati executive si legislative 51.02.01 4.774.15 483.8 7.811.

Autoritdti executive 51.02.01.03 4.774.15 483.88 7.811.

\lte servicii publice qenerale 54.02 0.00
ritlul Xll ACTIVE NEFINANCIARE 71 0.00

Din total capitol:
Seruicii publice comunitare de evidentd a persoanelol 54.02.10 0.00
Alte servicii publice generale 54.02.50 0

)rdine publica si siguranta nationala 61.02 69.0C 18.80 0.00
fitlul Vll ALTE TRANSFERURI 51 0.0c 0.00 0.00
litlul Xll ACTIVE NEFINANCIARE 71 69 18 0.



mii lei

D E N U M IR EA IN D ICATO R IL O R
Cod

indicator
PROGRAM

2020
lncasari /plati

31.12.2020
PROPUNERI

202',1

Din total caDitol:
9rdine Dublica 61.02.05 69.0( 18.80 0.0(

Politie comunitara 61.02.03.04 69.0( 18.80 0.0(
orotectie civila si Drotectia contra incendiilor hrctectie civild nonmilitard) 61.02.05 00( 0.00 000

lnvatamanl 65 02 29.476.74 12.390.93 25,830.61
TitIUI VII ALTE TRANSFERURI 000 00( 000
Titlul Vlll Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) oostaderare co 000 0.0( UUU

IITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
20'14-2020

5R
2.638.38 84.9f s.636.65

Iitlul Xll ACTIVE NEFINANCIARE 71 25.838.3 1 2.305. 20.193.96

Sanatate 65.02 45 84 00( 00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020

58
45.84 000 0.00

Alte cheltuieli in clomeniul sanatatii 66.02.50 45.84 000 000

Cultura. recreere si relioie 67.02 954.56 436 24 894.78
Titlul Xll ACTIVE NEFINANCIARE 71 954.5€ 436 24 894.78

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85

Din total caDitol:
Seruicii recreative si soottive 67.02.05 768.4t 360 54 96.7C

lntrctinere gradini publice, parcuri, zone vezi, baze sportive si cle
67.02.05.03

768.4t 360 54 96.7C

Ute seruicii in domeniile culturii, recreerii si reliaiei 67.O2.50 186.08 75.70 798.08

qsiqurari si asistenta sociala 68.02 76.00 75.32 34.30
ritlul Xll ACTIVE NEFINANCIARE 71 76.00 75.32 34.30

Din totel caDitol:
Asrstenta socrara Dentru familie si coDii 68.02.06 0.00 000 000

qlte cheltuieli in domeniul asiourarilor si asistentei sociare 68.02.50 76.00 75.32 34.30

Locuinte, seruicii si dezvoltare publica 70.02 1 0,934.69 2,778.58 11,757.93
Titlul Vll ALTE TRANSFERURI
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financial
tn4a-rAt6

<e
6.818.39 929.4t I 462 0(

TitIUI XII ACTIVE NEFINANCIARE 7'l 3.070.1 7 812.71 2.945
IitIUI XIII ACTIVE FINANCIARE 72 )46.1 3 1.036. 350 0t

Din total caDitol:
Alimentare cu aDa si amenaiari hidrotehnice 70.02.05 0.00 0.04 0.00

Alimentare cu aDa 70.02.05.01 0.00 0.00 0.00
Alte seryicii in domeniile locuintelor. seryiciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 10 934.69 2.778.58 11.757.93

)ombustibili si eneroie 8'1.02 000 u.u( 000
Titlul Xlll ACTIVE FINANCIARE 72 00c 00( 000

Alte cheltuieli privind combustibili si enerqie 8'1.02.50 00( 00( 000

fransporturi 84 02 53.340.26 1.477 .09 26.607.40
rITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020

c6
52.269.82 407.44 25.'t30.4C

ritlul Xll ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.070.4 1.069 59 1,477 .OO

rit|UI XIII ACTIVE FINANCIARE 72 0.0( 000 0.0(
ritlul XVll PLATI EFECTUATE lN ANll PRECEDENTI Sl RECUPERATE lN ANUL CURENT 85 0.0( 000 0.0(

Din total caDitol
fransDott futier 84.02.03 53.340.26 1.477.09 26.607.40

fransDoft in comun 84.02.03.02 0.00
Strazi 84.02.03.03 53.340.26 1.477.09 26.607.4

VII. REZERVE EXCEDENT / DEFICIT 96.02 -7.965. 4.374.8!
DEFICIT " (cod 49.02-00.01) 99 02 -7,965.0! 4,374.89 -1 0,625.34

finantat din excedentul anilor precedenti

Ordonator principal de credite,

.,:-'-l-

Directia Economice,
HARITINA GAFENCU



:r;iEi5
: ir|' q "'-
t?aq -Itsi= G
rs -.i I

4 Z i ai:iQ
I I r ;{*i{ ; H i-r[
; : - 

= 
li..[; : - 

= 
li..[

! F : ; ::
! i 6 s-6iP-\5

+i:a:ii;5gP:;lii!i
t:.ree::;!
1 a -1-e i:;

*ilcqBit-d_t5i" i lEiiFFF*rEi'E

gESF
1i.i r
?. *=q5sS+
-!FrBd9?E
_rBgf

dcE

-!Fa!:K3q=f,3!2f jal
i-F B F+ iB ''
E; i i.r q--

3* 
=Z 5- n

!
L
3
l,

2.
t.
c
E.

D

d
tr.
-o

6

o

tr

Di{
o- ia

oc
c-
2.o
ii. m

tH32
i;>
d

9-

o
q

q

3
q.

f
D

6-
L
D

i

3

I
d

d

E

a

I

E
+

c

-tr

E

;
6

4
q

I
3

x

?

6

q

d

d

g
!.

q
gF

3I

i4
+"ts

!i!
[+:
Nl!

B!:
irF

Ap6
Frs-
E4 F

BE t

3
I

a

t.

-5
HE

6
i

6

3

g

{

3

:
E

P

d

o
q
t
a

a
e

j

I

d

q

li

:r
H3
P;
-q
E{

dF

gt.

fll



f,,
3
L

=c

9:

:
d
la
-U

o

l
o

D

q
D

3
D
o
q

s3:c l
a;456

:;€-:
;9E: o
;{!=6;i:t;

alJ HiH
EHHi!
i.P i H'
J9:;d-
E; EF-n:9N5
;i:E9

s:Fn
=q

6

Pq

\
:

gI
c'4

a

6

q

I
v:'
d

c

;

H ; 1'9ris
tj :i e Esgj ;i ' 

=-':
=,.'4

F qA :iF]88? oi ,:FiFis i dti;a
P i if, t9:
H 3 E Ulii&u EPA

." 4i 4

- Fa !!t F.t ;

E+

i E0 ;;+:O =F
' z -!: z! Filrc q

Fn:nElFn:nEl

T'i:-:q ? ;i F

I
3;a

Ff;ii
-FqE

FH*A

FE?E9n
=.I::gg:{

BF

*f

T;

t49
1tg

id!
-cF !i=c

9!-=

n9;

5-j
^:9
?+
+q
9.4
e-
5.g

3
d

gfl:gi?!:35
i irR-Fiits

u:]9_!rE

i-$iF:*



qs
t
a

:.
3

o
3

-'
9.

a
P
Dxo
o
=,.o

o
N

o

U

*
D

6
E

e

eg
q

F-g

a
q
q-

R

H

ts

!

a
c

I
f

5o
I
t

@

o
o
3
IL
D

3
D
o
o
o
9-
D

E

E
Bz
!
t
t

q

Ei






		2021-04-01T07:15:42+0000
	Cioaca Daniela Alina




