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ACT ADIŢIONAL NR. 2 

La contractul de finanțare nr. 2545 /03.07.2018 pentru proiectul ” Modernizarea 

coridorului integrat de mobilitate urbana reprezentat de str. 1 Mai (tronson 1 Mai 182 - 

intersectie Str. Ion Pop Reteganu), Str. Ion Pop Rateganu – Pod Somes - Str. Libertatii - 

str. Bistritei pâna la limita administrativ teritoriala a municipiului Dej, inclusiv acces 

catre Autobaza TRANSURB Dej si modernizare Autobaza TRANSURB SA” 

cod SMIS 118104 

 

În temeiul art. 9 – Modificări și completări din contractul de finanțare (Condiții 

Generale), 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (succesor în drepturi şi obligaţii 

al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății 

nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 

09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul Ion Ştefan, Ministrul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, denumit în cele ce urmează AM 

Şi  

Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cu sediul în 

localitatea Radaia, strada -, nr.50, cod poștal 407059, județul Cluj, Romania, Tel. 0264-

431550,  Fax. 0264-439222, cod de înregistrare fiscală 11463302, reprezentat prin doamna  

Livia Sanda Cătană, in calitate de Director General Interimar, denumită în cele ce urmează 

OI 

Şi 

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Dej, cod de identificare fiscală 4349179, cu 

sediul în Municipiul Dej, Str. 1 MAI nr. 2, , judeţul Cluj, cod postai 405200, România, telefon 

0264214742, fax 0264214742, poştă electronică primaria@dej.ro, reprezentată legal prin 

Costan Morar , având funcţia de primar, identificat prin C.i. Seria CJ, numar 430761, CNP 

1560909123160 în calitate de Beneficiar al finanţării, 

 

au convenit încheierea prezentul Act adițional, in urmatoarele conditii: 

 

ARTICOLUL  I.  Clauzele contractului, Condiții Generale, se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (2) al articolului 2 - „Durata Contractului și perioada de implementare a 

proiectului”, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 77 luni, respectiv între data 

01.08.2015 şi data 31.12.2021, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de 

desfasurare a activitatilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanţare, 

conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
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Articolul II. Anexa 2 - „Cererea de finanţare si anexele acesteia” la contractul de 

finanţare, se modifică după cu urmează: 

1. Sectiunea „Plan de achizitii” se înlocuieşte cu sectiunea „Plan de achizitii” 

inclusă ca Anexa nr. 1 la prezentul act adiţional. 

2. Sectiunea „Activitati previzionate” se înlocuieşte cu sectiunea „Activitati 

previzionate” inclusă ca Anexa nr. 2 la prezentul act adiţional. 

3. Sectiunea „Buget - Plan anual de cheltuieli” se înlocuieşte cu sectiunea „Buget - 

Plan anual de cheltuieli” inclusă ca Anexa nr. 3 la prezentul act adiţional. 

4. Sectiunea „Graficul de rambursare” se înlocuieşte cu sectiunea „Graficul de 

rambursare” inclusă ca Anexa nr. 4 la prezentul act adiţional. 

 

Articolul III. Anexa 4 – Graficul de prefinantare/rambursare/plată a cheltuielilor la 

contractul de finanţare se modifică si este inclusă ca Anexa nr. 5 la prezentul act adițional 

 

Articolul IV. Dispoziții finale 

(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate. 

(2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din 

care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI şi un exemplar pentru 

Beneficiar. 

(3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte. 

 

 

Pentru Beneficiar 

Costan Morar 

Primar Municipiul Dej 

Semnătura 

 

Data 

 

 

 

Pentru AM POR  

Ion ŞTEFAN  

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei 

 

Semnătura 

 

Data 

 

Pentru OI  

Livia Sanda Cătană  

Director General Interimar, Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord-Vest 

Semnătura 

 

Data 

 

 

 



Cod SMIS : 118104 

 

 

 

AVIZAT: 

 

Beneficiar 

 

Costan Morar 

Primar Municipiul Dej 
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