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ACT ADIŢIONAL NR. 1 

La contractul de finanțare nr. 3642/27.12.2018 pentru proiectul ” Imbunatatirea 

transportului public si nemotorizat in municipiul Dej”, 

cod SMIS 126369 

 

 

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

Alineatele (1) şi (2) ale Articolului  3 - „Valoarea Contractului” se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanţare este 38.554.215,21lei 

(treizecisioptmilioanecincisutecincizecisipatrumiidouasutecincisprezeceleisidouzecisiunuban

i), 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 

Leader 38.554.215,21 38.222.937,77 38.222.937,77 32.489.497,10 85% 4.968.981,91 13% 764.458,76 2% 331,277.44 - 

Partener N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Total 38.554.215,21 38.222.937,77 38.222.937,77 32.489.497,10 85% 4.968.981,91 13% 764.458,76 2% 331,277.44 - 

 

 

(2) AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 37.458.479,01 lei 

(treizecisisaptemilioanepatrusutecincizecisioptmiipatrusutesaptezecisinoualeisiunban), 

echivalentă cu 98,00 % din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media 

intensităţii intervenţiei corespunzătoare tuturor activităţilor/subactivităţilor din cererea de 

finanţare. 

 

ARTICOLUL II. Anexa 3 – “Bugetul proiectului” la contractul de finanțare, se modifică și va 

avea continutul din Anexa Nr.1 la prezentul act adițional. 

 

Articolul III. Anexa 2 - „Cererea de finanţare si anexele acesteia” la contractul de 

finanţare, se modifică după cu urmează: 

 

1. Sectiunea „Obiective proiect” se înlocuieşte cu sectiunea „Obiective proiect” 

inclusă ca Anexa nr. 2 la prezentul act adiţional. 

2. Sectiunea „Rezultate asteptate” se înlocuieşte cu sectiunea „Rezultate 

asteptate” inclusă ca Anexa nr. 3 la prezentul act adiţional 

3. Sectiunea „Descrierea investitiei” se înlocuieşte cu sectiunea „Descrierea 

investitiei” inclusă ca Anexa nr. 4 la prezentul act adiţional. 
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4. Sectiunea „Descrierea tehnica a proiectului” se înlocuieşte cu sectiunea 

„Descrierea tehnica a proiectului” inclusă ca Anexa nr. 5 la prezentul act 

adiţional. 

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

inclusă ca Anexa nr. 6 la prezentul act adiţional. 

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

previzionate” inclusă ca Anexa nr. 7 la prezentul act adiţional. 

7. Sectiunea „Buget - Activitati si cheltuieli” se înlocuieşte cu sectiunea „Buget - 

Activitati si cheltuieli” inclusă ca Anexa nr. 8 la prezentul act adiţional 

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

- Plan anual de cheltuieli” inclusă ca Anexa nr. 9 la prezentul act adiţional. 

9. Sectiunea „Buget - Amplasament” se înlocuieşte cu sectiunea „Buget - 

Amplasament” inclusă ca Anexa nr. 10 la prezentul act adiţional. 

10. Sectiunea Buget - Câmp de interventie” se înlocuieşte cu sectiunea „Buget - 

Câmp de interventie” inclusă ca Anexa nr. 11 la prezentul act adiţional. 

11. Sectiunea „Buget - Forma de finantare” se înlocuieşte cu sectiunea „Buget - 

Forma de finantare” inclusă ca Anexa nr. 12 la prezentul act adiţional. 

12. Sectiunea „Buget - Tip teritoriu” se înlocuieşte cu sectiunea „Buget - Tip 

teritoriu” inclusă ca Anexa nr. 13 la prezentul act adiţional. 

13. Sectiunea „Buget - Activitate economica” se înlocuieşte cu sectiunea „Buget - 

Activitate economica” inclusă ca Anexa nr. 14 la prezentul act adiţional. 

14. Sectiunea „Buget – Obiectiv tematic” se înlocuieşte cu sectiunea „Buget -

Obiectiv tematic” inclusă ca Anexa nr. 15 la prezentul act adiţional. 

15. Sectiunea „Buget - Mecanisme aplic. terit.” se înlocuieşte cu sectiunea „Buget - 

Mecanisme aplic. terit.” inclusă ca Anexa nr. 16 la prezentul act adiţional. 

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

rambursare” inclusă ca Anexa nr. 17 la prezentul act adiţional. 

 

ARTICOLUL IV. Anexa 4 – Graficul de prefinantare/rambursare/plată a cheltuielilor la 

contractul de finanţare se modifică si este inclusă ca Anexa nr. 18 la prezentul act 

adițional. 
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ARTICOLUL V. 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 
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AVIZE 

 

 

 

Beneficiar 

 

Costan Morar 

Primar Municipiul Dej 
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