
 

 

Răspuns la solicitarea de clarificări 6  

12 ianuarie 2023 

 

 

 

 

Va rugam sa ne transmiteti informatii de genul celor postate pe siteul Municipiului Sebes 

(https://www.primariasebes.ro/fara-categorie/finantari-nerambursabile-atrase/) pentru proiectul 

de investii finantat din fonduri nerambursabile  denumit „ Modernizare Străzi: Aurel Vlaicu, 8 

Martie, Fântâna De Aur, Sticlarilor, Municipiul Sebeș „ cuprins in HCL 332 cu suma de 

8.270.225,23 , si pentru care nu se regasesc informatii asemenea celorlalte proiecte prezentate 

la acesta sectiune din site (anunturi de lansare proiecte) 

 

Răspuns: Anexam la prezentul răspuns, Actele aditionale prin care s-au prelungit  „Durata 

Contractului și perioada de implementare a proiectului”, la contractele pe care le-ati mentionat. 

 

https://www.primariasebes.ro/fara-categorie/finantari-nerambursabile-atrase/
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ACT ADIŢIONAL NR. 2 

 

la contractul de finanțare nr. 4268/30.05.2019, pentru proiectul cu titlul „Construire clădire Liceu  

Tehnologic Sebeș”, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sebeș, cod SMIS 121203 

 

 

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

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 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 CSEKE Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, denumit în cele ce urmează AM 

 

Şi  

 

Organismul Intermediar al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în str. Decebal, nr. 12, 

localitatea Alba Iulia, județul Alba, România, cod poștal 510093, telefon: 0258/818616, fax: 0258/818613, poștă 

electronică: office@adrcentru.ro, cod fiscal: 11293615, reprezentat prin domnul Simion CREŢU, având funcţia de 

Director General, denumit în cele ce urmează OI 

 

Şi 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ Municipiul Sebeș, cod de identificare fiscală 4331201, cu sediul în 

Municipiul Sebeș, Piața Primăriei, nr. 1, județul Alba, cod poștal 515800, România, telefon 0258731004, fax 

0258734187, poștă electronică proiectesebes@yahoo.com, reprezentată legal prin domnul Dorin Gheorghe 

NISTOR, Primar, identificat prin CI seria AX nr. 465255, în calitate de Beneficiar al finanțării,  

 

au convenit încheierea prezentului Act adițional, în următoarele condiții: 

 

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 01.08.2017 și data 31.12.2023, 

aceasta cuprinzând, daca este cazul, si perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 

Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.  
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2. Articolul 3 - „Valoarea Contractului”, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 53.333.560,13  lei 

(cincizecisitreimilioanetreisutetreizecisitreimiicincisutesaizecileisitreisprezecebani), după cum urmează: 

 

 
Valoarea 

totală 

Valoarea 

totală eligibilă  

Valoare totala 

contribuție 

publica  

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă 

din bugetul 

naţional 

Valoarea 

cofinanţării 

eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 

neeligibilă 

inclusiv TVA 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Total 53.333.560,13 27.865.356,14 27.865.356,14 23.685.552,73 85,00 3.622.496,26 13,00 557.307,15 2,00 25.468.203,99 

 

(2) AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 27.308.048,99 lei 

(douăzecișișaptemilioanetreisuteoptmiipatruzecișioptleișinouăzecișinouăbani), echivalentă cu 98,00 % din 

valoarea totală  eligibilă, procent care reprezintă media intensităţii intervenţiei corespunzătoare tuturor 

activităţilor/subactivităţilor din cererea de finanţare 

(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul Contract de 

Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportata în întregime de Beneficiar.  

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu 

anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinantare/rambursare/plată a cheltuielilor la 

contract şi se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), 

dacă este cazul. 

(5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzuta în coloana 2 (doi) din tabelul 

de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător,cu respectarea 

intensităţii intervenţiei corespunzătoare fiecărei activităţi/subactivităţi din cererea de finanţare. 

 

ARTICOLUL II. Anexa 2 - „Cererea de finanţare”, se modifică după cu urmează:  

(1) Sectiunea „Plan de achiziții” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și 

atașată la prezentul act adițional. 

(2) Sectiunea „Activități previzionate” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și 

atașată la prezentul act adițional. 

(3) Sectiunea „Buget – Activitați si cheltuieli” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare 

modificată și atașată la prezentul act adițional. 

(4) Sectiunea „Buget – Plan anual de cheltuieli” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare 
modificată și atașată la prezentul act adițional. 

(5) Sectiunea „Graficul de rambursare” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată și 

atașată la prezentul act adițional. 

 Anexa 2 „Cererea de finantare” modificată va avea conținutul din Anexa nr.1 la prezentul act adițional. 



 SMIS 121203 

3 
 

 

ARTICOLUL III. Anexa 3 – „Bugetul Proiectului” la contractul de finanţare se modifică si este inclusă ca Anexa 

nr.2 la prezentul act adițional. 

 

ARTICOLUL IV. Anexa 4 – „Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor” la contractul de finanţare 

se modifică si este inclusă ca Anexa nr.3 la prezentul act adițional. 

 

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        Pentru OI  

Nume, prenume: Dorin Gheorghe NISTOR        Nume, prenume: Simion CREŢU 

Funcția: Primar        Funcția: Director General 

Semnătura:        Semnătura: 

Data:        Data: 

 

 

 

Pentru AM POR 

 

CSEKE Attila  

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației  

Semnătura:  

Data:  
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ACT ADIŢIONAL NR. 1 
 

la Contractul de finanţare nr. 5800/31.07.2020 pentru  
proiectul „Modernizare sistem de iluminat public în Cartierul Valea Frumoasei, str. Mihail Kogălniceanu, Str. 

Mircea Cel Mare, Str. Sava Henția și extindere sistem de iluminat public pe Str. Fântânele, din municipiul 
Sebeș” 

 beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sebes,  cod SMIS 123956 
 

În temeiul art. 9 Condiții Generale din contractul de finanțare, 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 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 

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

 

Şi  

 

Organismul Intermediar al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în str. Decebal, nr. 12, 

localitatea Alba Iulia, județul Alba, România, cod poștal 510093, telefon: 0258/818616, fax: 0258/818613, poștă 

electronică: office@adrcentru.ro , cod fiscal: 11293615, reprezentat prin domnul Simion CREŢU, având funcţia de 

Director General, denumit în cele ce urmează OI 

 

Şi 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sebeș, cod de identificare fiscală 4331201, cu sediul în Municipiul 

Sebes, str.Piata Primariei, nr.1,  Jud Alba România, telefon 0258-731004, fax 0258-734187, poștă electronică 

proiectesebes@yahoo.com, reprezentată legal prin domnul Dorin Gheorghe NISTOR, Primar, identificat prin CI seria 

AX, nr. 465255, în calitate de Beneficiar al finanțării, 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 și 

va avea următorul cuprins: 

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 58 luni, respectiv între data de 01.10.2018 și data de 31.07.2023, 

aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 

Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.” 

 

 

 

mailto:office@adrcentru.ro
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2. Alineatul (1) al Articolului 3 – „Valoarea Contractului”, se modifică și va avea următorul cuprins:  

(1).Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 2.799.151,79 lei 

(douamilioanesaptesutenouazecisinouamiiunasutacincizecisiunuleisisaptezecisinouabani), 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 

Total 2,799,151.79 2.040.509,78 2.040.509,78 1.734.433,32 85,00 265.266,25 13,00 40.810,21 2,00 758.642,01 0,00 

 

 

 

ARTICOLUL II.  Anexa 2 - Cererea de finanțare se modifică după cum urmează: 

(1) Secțiunea Plan de achiziții se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată 

și atașată la prezentul act adițional. 

(2) Secțiunea Activități previzionate se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare 

modificată și atașată la prezentul act adițional. 

(3) Secțiunea Buget – Activități și cheltuieli se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare 

modificată și atașată la prezentul act adițional. 

(4) Secțiunea Buget – Plan anual de cheltuieli se modifică și va avea conținutul conform Cererii de 

finanțare modificată și atașată la prezentul act adițional  

(5) Secțiunea Graficul de rambursare se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare 

modificată și atașată la prezentul act adițional. 

 

 Anexa 2 „Cererea de finanțare” modificată va avea conținutul din Anexa nr. 1 la prezentul act adițional. 

 

ARTICOLUL III. Anexa 3 – Bugetul proiectului la contractul de finanţare se modifica si este inclusă ca  Anexa nr.2 

la prezentul act adițional. 

 

ARTICOLUL IV. Anexa 4 – “Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor” la contractul de finanţare 

se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 3 la prezentul act adițional. 
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ARTICOLUL V. Dispoziţii finale 
(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate. 
(2) Prezentul act adiţional 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 adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. 

 

 

 

 

Pentru Beneficiar 

Nume, prenume: Dorin Gheorghe NISTOR 

Funcția: Primar 

Semnătura: 

Data: 

 

 

Pentru AM POR 

       

Pentru OI 

Nume, prenume: Simion CREŢU 

Funcția: Director General 

Semnătura: 

Data: 

 

 

        

Nume, prenume: CSEKE Attila         

Funcția: Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației 

        

Semnătura:         

Data:         
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