ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

AVIZAT:
SECRETAR GENERAL,
LILIOARA STEPANESCU

Nr. 450/21.09.2021
HOTĂRÂREA nr. _____
din _________________2021
privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între ADR Vest și UAT
Municipiul Arad pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare),
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic si
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare
înregistrat cu nr. 73151/21.09.2021,
Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 73152/21.09.2021,
Văzând Acordul de parteneriat nr. 4049/09/02.2021, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu
nr. 10628/11.02.2021, pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate
urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic si infrastructură
rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, acord aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 566/2020,
Luând în considerare prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a
fondurilor din programul de Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de
infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes
județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze
turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de
patrimoniu cu potențial turistic, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.
855/2020, cu modificările și completările ulterioare,
Analizând Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr.
C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 88/2020 privind instituirea unor măsuri,
precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii
strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT) și Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020,
Luând în considerare prevederile art. 37 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016, cu modificările și
completările ulterioare,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 129 alin (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b),
alin. (14), art. 136 alin (1), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat între ADR Vest și UAT
Municipiul Arad pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare),
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic
si infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de
legătură”, prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin
serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin Serviciul
Administrație Publică Locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SPED
Red./Dact. Laura Bocancios

SECRETAR GENERAL,

Cod PMA-S4-01

Anexa la Hotărârea nr. ______/2021
a Consiliului Local al Municipiului Arad

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 73151/21.09.2021
În temeiul prevederilor articolului 136, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016, cu modificările și
completările ulterioare; îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul
obiect: aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între ADR Vest și UAT
Municipiul Arad pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare),
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic
si infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de
legătură.”
REFERAT DE APROBARE
Municipiul Arad și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Lider de
parteneriat și Municipiul Arad, în calitate de Partener proiect 2, au semnat Acordul de parteneriat
4049/09/02.2021 pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare),
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic
si infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de
legătură.”
Proiectul mai sus amintit a fost depus spre finanțare prin Programul Operațional Asistență
Tehnică (POAT) 2014 – 2020 și vizează sprijinirea unui număr de 32 de autorități publice locale
din Regiunea Vest pentru pregătirea de documentații tehnico-economice aferente proiectelor care
vor fi depuse spre finanțare în perioada de programare 2021-2027.
Ulterior, în perioada de evaluare, bugetul proiectului a fost modificat, în principal ca urmare a
finalizării unor proceduri de achiziții pentru atribuirea serviciilor de elaborare a documentațiilor
tehnico-economice. Astfel, valorile estimate pentru aceste servicii, înscrise în bugetul inițial, au
fost înlocuite cu valorile contractelor atribuite.
Prin Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității și al
evaluării tehnico financiare a proiectului cod SMIS 146275, transmisă cu adresa nr.
89717/16.09.2021, Autoritatea de Management pentru POAT 2014-2020 solicită ADR Vest, în
calitate de Lider de parteneriat, revizuirea acordurilor de parteneriat, ca urmare a definitivării
bugetului eligibil al proiectului, în sensul revizuirii valorii totale eligibile alocate fiecărui partener
și a contribuției la cheltuielile eligibile ale proiectului. Ca urmare, ADR Vest a transmis
Municipiului Arad propunerea de revizuire a Acordului de parteneriat prin Actul adițional nr. 1.
Astfel, consider oportună promovarea în Consiliul Local al Municipiului Arad a unui proiect de
hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între ADR
Vest și UAT Municipiul Arad pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de
Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere
școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial
turistic si infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de
legătură.”
PRIMAR,
Călin Bibarț
SPED
Red./Dact. Laura Bocancios

Cod PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIUL ARAD
DIRECȚIA TEHNICĂ
Serviciul Programe Europene de Dezvoltare
Nr. 73152/ 21.09.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 73151/21.09.2021 al domnului Călin
Bibarț, Primarul Municipiului Arad
Obiect: Propunerea privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat
între ADR Vest și UAT Municipiul Arad pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii
de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027
pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere
școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial
turistic si infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de
legătură.”
Justificare:
Prin Hotărârea nr. 566/2020, Consiliul Local al Municipiului Arad a aprobat încheierea
Acordului de parteneriat între ADR Vest și UAT Municipiul Arad pentru realizarea proiectului
„Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de
agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic si infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv
variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”.
În baza aprobării Consiliului Local, a fost încheiat Acordul de parteneriat nr. 4049/09/02.2021,
înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10628/11.02.2021, acord semnat între ADR Vest,
în calitate de Lider de parteneriat și Municipiul Arad, în calitate de Partener proiect 2.
Pentru proiectul mai sus amintit, ADR Vest a depus în cadrul Programul Operațional Asistență
Tehnică (POAT) 2014 – 2020, Cererea de finanțare cu codul SMIS 146275, care cuprinde fișe de
proiecte pentru 32 de unități administrativ-teritoriale din Regiunea Vest, printre care și Municipiul
Arad. Acest proiect amplu vizează creșterea capacității autorităților publice locale din Regiunea
Vest privind pregătirea de documentații tehnico-economice pentru proiectele care vor fi depuse
spre finanțare în perioada de programare 2021-2027 pe următoarele domenii:
- Mobilitate urbană
- Regenerare urbană
- Centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)
- Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial
turistic
- Infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de
legătură.
Cererea de finanțare a cuprins inițial două fișe de proiect transmise de Municipiul Arad și
prioritizate de ADR Vest pentru pregătirea de documentații tehnico-economice, cu finanțare din
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT):
1. Fișa de proiect „Remodelarea Bulevardului Revoluției” (pentru domeniul Mobilitate).
2. Fișa de proiect „Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins
între Parcul Europa și Podul Decebal” (pentru domeniul Regenerare urbană)
Ulterior, ca urmare a economiilor înregistrate la bugetul proiectului, Municipiul Arad a
transmis, iar ADR Vest a aprobat și inclus în cererea de finanțare a treia fișă de proiect, și anume:

3. Fișa de proiect „Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad - Etapa II - Reabilitare
interioară” (pentru domeniul Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de
patrimoniu cu potențial turistic).
Tot în perioada de evaluare a Cererii de finanțare cod SMIS 146275, au fost modificate bugetele
celor două fișe de proiect depuse inițial, ca urmare a faptului că au fost finalizate procedurile de
achiziții pentru atribuirea contractelor de servicii pentru elaborarea documentațiilor tehnicoeconomice. Astfel, valorile din buget, estimate la data depunerii cererii de finanțare, au fost
actualizate.
Prin adresa nr. 89717/16.09.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.
71990/17.09.2021, Direcția Generală Asistență Tehnică Programe Europene din cadrul
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru
POAT 2014 - 2020, a transmis către ADR Vest Notificarea privind rezultatul verificării
conformității administrative și a eligibilității și a evaluării tehnico financiare a proiectului cod
SMIS 146275, declarând cererea de finanțare admisă, cu condiția revizuirii acordurilor de
parteneriat ca urmare a definitivării bugetului eligibil al proiectului.
ADR Vest a întocmit și transmis Municipiului Arad Actul adițional nr. 1 privind modificarea
unor clauze ale Acordului de parteneriat, anexat prezentului raport.
Actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat va deveni anexă la Cererea de finanțare cod SMIS
146275 depusă de ADR Vest, în calitate de Lider de parteneriat, în cadrul POAT 2014 – 2020.
Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM
adoptarea unei hotărâri de consiliu cu următorul obiect: aprobarea Actului adițional nr. 1 la
Acordul de parteneriat încheiat între ADR Vest și UAT Municipiul Arad pentru realizarea
proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană,
centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic si infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură.”

Director executiv
Elena Portaru

SPED
Red./Dact. L.B./L.B

Șef serviciu
Laura Bocancios

Cod PMA-S4-01

ACT ADIŢIONAL nr. 1 din data _____________
la
ACORDUL DE PARTENERIAT
încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului
”Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană,
regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare),
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic si infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante
ocolitoare și/sau drumuri de legătură. “
Nr. 4049/09.02.2021

Partenerii,
1. Agenția pentru Dezvoltare Regională (Regiunea), organism neguvernamental, non
profit și de utilitate publică, care se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii
nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi
completările ulterioare, cu sediul în Timișoara, strada Proclamația de la Timișoara,
nr. 5, codul fiscal1 11354496, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider
de parteneriat (Partener 1) reprezentat prin domnul Sorin MAXIM, având funcția
de Director General
2. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad, cu sediul în Municipiul Arad,
Str. Bulevardul Revoluției, nr. 75, județul Arad, România, codul fiscal 3519925,
având calitatea de membru 2/Partener 2, reprezentat prin domnul LaurențiuCălin BIBARȚ, având funcția de Primar.

au convenit încheierea prezentului Act adițional la ACORDUL DE PARTENERIAT nr.
4049/09.02.2021
cu respectarea următoarelor clauze:
Art. 1
Alineatul (2) al Art. 3. Obiectul, se modifică și va avea următorul conținut:
(2)

Scopul proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea

de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice
(tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele
de patrimoniu cu potențial turistic si infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură“ este acela de a elabora
documentația tehnico – economică necesară proiectelor de investiții în domeniile

mobilitate urbană, regenerare urbană și infrastructură și servicii publice de
1

Codul fiscal sau codul TVA, după caz
1

turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, ce urmează a fi
depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume:
- Remodelarea Bulevardului Revoluției
- Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins
-

între Parcul Europa și Podul Decebal
Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad – Etapa II – Reabilitare
interioară

Art. 2
Alineatul (1) al Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului, 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 – care este documentul principal în stabilirea
principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizaţia

Partener 1
Lider
de
parteneriat
Agenția
pentru
Dezvoltare
Regională a
Regiunii
Vest

Descrierea activităţilor/subactivităților
derulate de fiecare partener, în vederea
obținerii fiecărui rezultat în parte
Activitatea 1 / Subactivitatea 1.1 Informare si publicitate
Pentru a asigura o informare transparenta și
corectă asupra proiectului finanțat prin
Programul Operațional Asistență Tehnică,
ADR Vest va publica pe pagina web la
secțiunea Comunicare - Comunicate de presă
(https://adrvest.ro/comunicare/comunicatede-presa/) un anunț/comunicat de început și
un anunț/comunicat de final de implementare
proiect.
De asemenea, se va realiza un panou
temporar (dimensiunea A3), pe care îl va afișa
la sediul agenției, într-un loc ușor vizibil
publicului.
Activitatea 2 / Subactivitatea 2.1
Managementul proiectului
Managementul proiectului propus se va
realiza prin 3 experti dedicati din cadrul ADR
Vest (un manager de proiect, un expert
financiar, un expert tehnic).

Rezultate ale
proiectului
(la care
contribuie
fiecare
partener)
1
Documentație
tehnicoeconomica
elaborata
la
nivelul regiunii
de
Vest
aferente
proiectelor din
portofoliul
2021-2027
pentru
domeniile
mobilitatii
si
regenerarii
urbane, centre
de
agrement/baze
turistice
(tabere
școlare),
infrastructura

Valoarea
totală eligibilă
alocată
fiecărui
partener
(lei)
189.956,33lei
lei cheltuieli
eligibile
pentru
proiectul:
”Remodelarea
Bulevardului
Revoluției”
30.542,89 lei
cheltuieli
eligibile
pentru
proiectul:
„Amenajarea
și punerea în
valoare
a
malurilor
Mureșului pe
tronsonul
cuprins între
Parcul Europa
2

Echipa de proiect se va asigura de bunul mers
al proiectului, coordonarea si gestionarea
activităților planificate si respectarea
calendarului
de
activități,
asigurarea
îndeplinirii
indicatorilor,
administrarea
bugetului proiectului, rezolvarea problemelor
apărute pe parcursul proiectului, gestionarea
riscurilor.
Activitatea 3 / Subactivitatea 3.1 Pregătirea de proiecte mature pentru
perioada 2021-2027 prin acordarea de
sprijin solicitanților în vederea elaborării de
documentații tehnico-economice
Agenția pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest în calitate de lider de
parteneriat,
asigură
implementarea
proiectului în conformitate cu prevederile
legale și ale Ghidului Solicitantului.
Acțiunile vizate sunt:
Solicitarea, evaluare si selectia fiselor de
proiect pentru pregatirea de documentatii
tehnico-economice
Elaborarea Cererii de finantare care va fi
transmisa catre AM POAT și semnarea
contractului de finantare.
Asigurarea sprijinului pentru parteneri in
implementarea proiectului prin acordarea de
asistenta din partea liderului de parteneriat,
suport in demararea si desfasurarea
activitatilor proiectului, in desfasurarea
procedurilor de achizitii si executia
contractului de servicii, inclusiv la receptia
documentatiilor tehnico-economice.
ADR Vest, in calitate de lider de parteneriat
este responsabil de elaborarea rapoartelor de
progres
și
a
cererilor
de
prefinanțare/rambursare și de verificarea
cheltuielilor efectuate de către partener și a
tuturor documentelor justificative întocmite
de către aceștia. De asemenea, va înainta AM
POAT cererile de rambursare, împreună cu
documentele justificative, rapoartele de
progres etc., conform prevederilor legale
incidente și ale contractului de finanțare.

si
servicii
publice
de
turism, inclusiv
obiectivele de
patrimoniu cu
potențial
turistic.

și
Podul
Decebal”
69.332,37 lei
cheltuieli
eligibile
pentru
proiectul
„Reabilitare
clădire
Teatrul Clasic
Ioan
Slavici
Arad – Etapa II
– Reabilitare
interioară”

3

Partener 2
UAT
Municipiul
Arad

Activitatea 3 / Subactivitatea 3.1 Pregătirea de proiecte mature pentru
perioada 2021-2027 prin acordarea de
sprijin solicitanților în vederea elaborării de
documentații tehnico-economice
• Derularea procedurilor de achiziție
pentru serviciile de elaborare de
documentații tehnico-economice, în
conformitate cu prevederile legale în
domeniul achizițiilor.
• După atribuirea contractelor de
prestări servicii, beneficiarii finali vor
avea sarcina de a urmări execuția
contractului de servicii, de a face
platile catre prestatori și de a
recepționa documentația tehnicoeconomică.
• Transmiterea
informațiilor
și
documentelor justificative necesare
pentru elaborarea rapoartelor de
progres
și
a
cererilor
de
prefinanțare/rambursare,
conform
prevederilor legale incidente și ale
contractului de finanțare.

1
Documentație
tehnicoeconomica
elaborata
la
nivelul regiunii
de
Vest
aferente
proiectelor din
portofoliul
2021-2027
pentru
domeniile
mobilitatii
si
regenerarii
urbane, centre
de
agrement/baze
turistice
(tabere
școlare),
infrastructura
si
servicii
publice
de
turism, inclusiv
obiectivele de
patrimoniu cu
potențial
turistic.

3.339.437,50
lei cheltuieli
eligibile
pentru
proiectul:
”
Remodelarea
Bulevardului
Revoluției”
786.741,13
lei cheltuieli
eligibile
pentru
proiectul:
„Amenajarea
și punerea în
valoare
a
malurilor
Mureșului pe
tronsonul
cuprins între
Parcul Europa
și
Podul
Decebal”
899.998,79
lei cheltuieli
eligibile
pentru
proiectul
„Reabilitare
clădire
Teatrul Clasic
Ioan
Slavici
Arad – Etapa II
– Reabilitare
interioară”

Art. 3
Alineatul (2) al Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului, se
modifică și va avea următorul conținut:
(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa
cum este precizat în Cererea de finanţare.
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Organizaţia
Lider de parteneriat
ADR Vest

Partener 2
UAT Municipiul Arad

Contribuţia proprie (unde este cazul)
0,00 lei aferenta proiectului ”Remodelarea
Bulevardului Revolutiei”
0,00 lei aferenta proiectului „Amenajarea și
punerea în valoare a malurilor Mureșului pe
tronsonul cuprins între Parcul Europa și Podul
Decebal”
0,00 lei aferenta proiectului „Reabilitare clădire
Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad – Etapa II –
Reabilitare interioară”
66.788,75 lei aferenta proiectului ”Remodelarea
Bulevardului Revolutiei”
15.734,82 lei aferenta proiectului „Amenajarea și
punerea în valoare a malurilor Mureșului pe
tronsonul cuprins între Parcul Europa și Podul
Decebal”
17.999,98 lei aferenta proiectului „Reabilitare

clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad – Etapa II –
Reabilitare interioară”
În plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații.
Celelalte clauze ale Acordului de parteneriat nr. 4049/09.02.2021 rămân neschimbate.
Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi,……………….., într-un singur exemplar, semnat
electronic, de fiecare parte.

Lider de parteneriat

Partener proiect

Director General

Primar

Sorin MAXIM

Laurențiu-Călin BIBARȚ

Agenția pentru Dezvoltare Regională a
regiunii Vest

UAT Municipiul Arad

Data

Data
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