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ACORD DE FlNANTARE

N,

iпсhеiаt intre:
1, Рrimёriа Municipiului Uпghепi, str. NаIiопаlё 7, MD - 3600, municipiul Uпghепi, Republica Moldova, cod de
inregistrare fiscali 100760100u87, Тп calitate de beneficiar pentru proiectul ,, Reconstruc|ia scuorului Primdriei
Municipiului Uпghелi", reprezentat legal de domnul Alexandru AMBROS, ачбпd funclia de Рrimаr al municipiului
U

n8hen i,

ре de о parte,

-

$i

Municipiului cluj-Napoca, str. MoIilor З, cod de inregistrare fisсаlЁ 4З05857, in calitate de
cofinanlator pentru proiectul ,,Reconstrucrio Sсчоrulчi Primdriei Municipiului Uпghепi", reprezentat legal de
domnul Emil ВОС, avand funclia de Primar al municipiului Cluj-Napoca.
2. РrimЁriа

iп baza iпуеlеgеrii de Соореrоrе iпtrе municipiul clUj-Nopoco, jude|Ul Cluj din Rоmапiо $i oro$Ul LJпghепi, rоiопul
lJngheni diп Republico Moldovo aprobati potrivit Deciziei consiliului Municipal Ungheni nr.7/2 din 13.10.2016 9i
Hotёrarii consiliului Local al Municipiului clu,i-Napoca nr.538 din 23.09.2016, рёr}ilе au convenit la iпсhеiеrеа
prezentului Acord de finantare cu privire la implementarea Proiectului ,,Reconstruc|io Sсчаrulчi Primdriei
Municipiului Ungheni", aprobat potrivit Deciziei consiliuIui Municipal Ungheni nr.3/3 din 24.05.2022 ýi Hotararii
consiliului Local al Municipiului clu,i-Napoca пr.
din
Articolul 1. obiectul acordului de fiпапtаrе

lmplementarea subproiectulu| ,,Reconstruc|io Sсчоrчlui Primdriei Municipiului Uпghепi", parte а proiectului
,,Reconstruc|ia ýi revitolizoreo Centrului municipiului U nghe пi".
Articolul 2. Durata acordului de fiпапtаrе
Acordul de fiпапlаrе intr5 in vigoare incepand cu data арrоЬirii deciziei consiliului Municipal Uпghепi cu privire la 5ubiectul
menlionat.
AcordUl de fiпапtаrе este valabil pana la data de З1 decembrie 2022.
Articolul 3. valoarea proiectUlul

Vаlоаrеа tоtаlё а proiectului ,,Reconstruc|io Scuorului Primdriei Municipiului Uпghепi" саrе face obiectul
finantёrii este de 1Z0 507,70 EUR, din care suma de 500 000,00 RON, finan}ata de citre Рrimiriа Municipiului
Cluj-Napoca din Romania va fi folositё exclusiv pentru implementarea subproiectului ,,Reconstruc|io Scuorului
Primйriei Municipiului Uпghепi", iar diferen}a de рбпё la ZZ 558,62 EUR va fi finantata de citre Рrimёriа
Municipiului Ungheni diп Republica Moldova.
Articolul 4. Responsabilitatile рЁ4ilоr
ResponsabilitёIile beneficiarului sunt urmatoarele:
1. sё respecte acordul de iпfr5lirе/соореrаrе;
2. sё respecte destinaIia 5umelor acordate iп baza acordului de finantare;
З. sa utilizeze suma alocata de сёtrе fiпап}аtоr exclusiv pentru implementarea proiectulUi, care face obiectul prezentului
acord de finantare;
4. si permit5 accesul reprezentantilor finantatoruIui la obiectivele, activitёIile gi documentele justificative convenite prin
acord;
5. 5ё prezinte finantatorului rapoarte de justificare а cheltuielilor aferente proiectuIui ,i de realizare а activitЁlilor cuprinse
iп acordul de f]папtаrе;
(1)

6. sё intreprinda toate activitёlile necesare realizёrii obiectivelor 5tabilite de comun acord;
7. sa restituie finanlatorului sumeIe alocate de acesta in vederea imрlеmепtЁrii proiectului, care face obiectul prezentului
асоrd de finantare, ramase necheltuite (Sau neutilizate) la data finalizarii proiectUlUi, iп termen de о luna de la асеа5tё dаtё;

8.5ё restituie finantatorului ln termen de о lчпё de la data constatёrii toate sumele alocate de acesta in vederea

imрlеmепtёrii proiectului, саrе face obiectul prezentului acord de finanIare,i саrе ач fost cheltuite cu alta destinatie decat
сеа сопчепitё de comun acord in vederea implementёrii proiectUlUi;
9. sa аsigчrе adoptarea deciziilor de сёtrе consiliul Municipal Ungheni privind alocarea sumelor Suplimentare necesare
pentru alte cheltuieli 8enerate de proiect, inclUsiv pentrU lчсrаri sUplimentare sau neinclUse in documentaIia proiectului,
песеsаrе f]паlizёrii proiectului.
Responsabilit5tile finanlatorului sunt чrmёtоаrеlе:
respecte acordul de infri!ire/cooperare;
2. sё i5i рrечаdё iп bu8et sumele necesare finanlarii proiectelor/activitaIilor рrечёzчtе in acordul de finanlare;
2. sa intreprinda toate activitёIile necesare rеаlizёrii obiectivelor stabilite de соmUп acord;
З. sё solicite documentele justificative aferente cheltuielilor din proiect.
(2)

1. sa

Articolul 5, Prevederi privind сеrеrilе de plata, рlЁtIlе ýItermenele de plata

(1) Fiпапlаrеа subproiectului

,,Reconstruc|ia Sсuоrчlui Primdriei Мчпiсiрiulчi Uпghепi", parte а proiectului
,,Reconstruc|io $i revitalizareo centrului municipiului lJngheni", constituie 500 000.00 RoN (cinci sute mii lei) 9i

рlЁtilе vor fi efectuate рriп transfer din partea PrimЁriei Municipiului Cluj-Napoca ре contul Primiriei
Municipiului Ungheni la prezentarea cererii de plat6, inso}itё de documentele financiare justificative, care

сопfirmё executarea lucrёrilor (contract lчсrёri, factura fiscal5, proces-verbal de recepJionare а luсrЁrilоr).
(2) Рlёlilе vor fi facute in lei romaneýti (RoN) iп termen de З0 zile de la prezentarea documentelor justificative,

Articolul 6. Prevederi privind transmiterea Raportului de iustificare а cheltuielilor
(1) Pentru solicitarea platilor Рrimёriа MUnicipiulUi Uпвhепi va inainta о cerere de plat5 (conform Anexei nr, 2 la Оrdiпчl
5169 din 27.06.2018), indicand suma solicitatё, lnSotitё de RaportUl de justificare а cheltuielilor ýi documentele financiare
justificative (contract lчсrёri, factura fiscala, proces-verbal de receptionare а lчсrёrilоr).

Articolul 7. 5olutionarea diferendelor
(1) Lеgеа aplicabila prezentului acord de finanlare este le8ea rоm5пё.

Оriсе diferend арЭrчt in lеgЁtчrа cu interpretarea 9i aplicarea prezentUlUi acord de fiпапIаrе se va solu}iona, amiabil, de
catre раr}i, ре calea negocierilor directe ýi а consuItЁrilor diplomatice.
(2)

ArticolUl 8. Prevederi finale
(1) Dасi ре durata imрlеmепtёrii proiectului саrе face obiectul acestui acord de fiпапIаrе se сопstаtё, ре baza unui rароrt
de ащШ! reaIizat de auditori independenti ýi ýolicitat de finantatorul din Romania, сё autoritatea competenta din Republica
Moldova а cheltuit sume cu аltё destinalie dесбt сеа сопчепitё de comUn acord 1п vederea implementЁrii proiectului,

aceasta restituie sumele respective in termen de о lчпЁ de la data constatЁrii. Finan}atorul poate dispune rесчреrаrеа
acestor sume, prin diminuarea finanJёrii рапё la concurenta sumei neeligibile,
(2) Prezentul Acord de finanlare iпtrё in vi8oare iп ziua imediat чrmёtоаrе dчрё sеmпаrеа lui de сёtrе Рёrtilе semnatare 9i
este valabil рбпё la incheierea iп апsаmЬlч а activitёIilor de implementare а proiectuIUi in condiliile prezentului acord de
fiпапIаrе ýi planului de implementare а proiectului, prezentarea rapoartelor ýi 5еmпаrеа actelor necesare;
(З) orice modificare sau completare la prezentul acord de finanlare poate fi efectuatё doar рriп acorduri adiJionale in scris
semnate cu participarea ambelor РёrIi.
(4) Acordul de fiпапtаrе este incheiat in 2 (dоuё) exemplare iп limba rоmёпё, cate unul репtrч fiecare Parte.

sеmпёtчrё

semnaturЁ

Alexandru AMBRos, Primarul municipiului Ungheni

Emil ВОС, Primarul municipiului cluj-Napoca
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ýtampiIa

