
 

 

 

Anexa 1  la HCL nr _____/________2019 

 

Modificarea Acordului de parteneriat nr. SC2019-4681/30.07.2019 pentru realizarea proiectului 
„Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - 

construire centru multifuncţional” încheiat între Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a 
Municipiului Timișoara 

 

Alin. (1) și alin. (2) ale Art. 3 din Acordul de parteneriat nr. SC2019-4681/30.07.2019 se modifică și va 
avea următorul conținut: 

“(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea 
de finanţare: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

UAT Municipiul 
Timişoara – lider de 
parteneriat 

1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare –               
42.891,60 lei 

1.1  Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de 
fezabilitate – 42.891,60 lei  

1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei 

1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finantare - 0,00lei 

2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare – 
5.686.113,45 lei 

2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor – 0,00 lei 

2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea 
autorizatiei de construire – 73.932,96lei 

2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza – 4.486.949,85 lei 

2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice – 953.566,04 lei 

2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor – 122.144,61 lei 

2.6. Informare si publicitate – 9.520,00 lei 

2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de 
rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor - 39.999,99 lei 

2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor – 0,00 lei 

2.9. Managementul de proiect - – 0,00 lei 

Direcţia de Asistenţă 
Socială a 
Municipiului 
Timişoara - Partener 

1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare - – 0,00 lei 

1.1  Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de 
fezabilitate – 0,00 lei  

1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei 
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1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finantare - 0,00 
lei 

2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare 

2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor – 0,00 lei 

2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea 
autorizatiei de construire – 0,00 lei 

2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza - 0,00 lei 

2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice - 0,00 lei 

2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor - 0,00 lei 

2.6. Informare si publicitate - 0,00 lei 

2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de 
rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor - 0,00 lei 

2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor - 0,00 lei 

2.9. Managementul de proiect - 0,00 lei 

 

(2)  Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

UAT Municipiul 
Timişoara (Lider de 
parteriat) 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile   

113.854,69 lei (2% din valoarea eligibila) 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile  

36.270,98 lei (100% din total cheltuieli neeligibile) 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  

150.125,67 lei (2,62% din valoarea totală a proiectului) 

Directia de Asistenta 
Sociala a Municipiului 
Timişoara 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

0 lei (0% din valoarea eligibila) 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile  

0 lei (0% din total cheltuieli neeligibile) 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  

0 lei (0% din valoarea totală a proiectului) 
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