
H O T Ă R Â R E
Referitor la: aprobare  acord parteneriat cu Federaţia Agricultorilor

Fermierul pentru accesare fonduri europene

Având în vedere:
- Adresa nr. 83/10.06.2013 a Federaţiei Agricultorilor  Fermierul
- Raportul nr. 5328/12.06.2013 al Secretarului orasului Bals
- Ghidului  privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi

privat în conformitate cu legislaţia POSDRU în vigoare.

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, art. 36 , alin 2 , lit e şi alin 7 , lit a , privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă acordul de parteneriat cu Federaţia Agricultorilor „Fermierul” în
vederea accesării de fonduri europene pe axele : Axa Prioritară 5 - "Promovarea măsurilor
active de ocupare" , respectiv Axa Prioritară 6 - "Promovarea incluziunii sociale" .

Art. 2 Acordul de parteneriat cu Federaţia Agricultorilor „Fermierul” în vederea
accesării de fonduri europene pe axele : Axa Prioritară 5 - "Promovarea măsurilor active de
ocupare" , respectiv Axa Prioritară 6 - "Promovarea incluziunii sociale" constituie anexa si
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice
din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Contabilitate pentru ducere la îndeplinire
şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TURCITU MARIN

Avizat pt. Legalitate
conform, art. 117,

lit a) din Legea nr. 215/2001
Balş, 14.06.2013 SECRETAR
Nr. 61 Jr. Dinu Constantin
(Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi )

R O M Â N I A
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140
www.bals.ro



ACORD DE PARTENERIAT ANEXĂ LA HCL  NR.61/14.06.2013
Număr înregistrare ……………………………… (la liderul de parteneriat)

-Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001  cu privire la Administratia Publica Locala

-Ghidului  privind relatiile de parteneriat intre diverse entitati de drept public si privat in
conformitate cu legislatia POSDRU in vigoare.

Art. 1 Părţile

 Federatia Agricultorilor FERMIERUL, cu sediul în Str. Dunarii nr. 281, Alexandria, jud.
Teleorman, codul fiscal 25609409 reprezentata legal de GINU TOMA in calitate de
Presedinte , - Lider de parteneriat

- Orasul Bals  cu sediul in Bals strada Nicolae Balcescu nr.14 ,oras Bals, Judetul Olt
reprezentat legal de Ing.TEODOSESCU MADALIN ADY in calitate de Primar- Partener au convenit
urmatoarele:

Art.1 Acordul de asociere

Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de asociere în vederea
realizarii si implementării proiectelor ce vor fi depuse in acord de parteneriat pe Axa Prioritară 5
"Promovarea măsurilor active de ocupare"respectiv Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii
sociale"Este în înţelegerea părţilor că prezentul acord reprezintă o convenţie privind cooperarea
parţilor în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări de servicii între parteneri şi nu dă
nastere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri.

Art.2 Finantare
Prezentul document reprezinta  acordul de principiu pentru a realiza si implementa

proiecte pe fonduri structurale cu finantare de 98% fonduri Uniunea Europena si 2%
cofinantarea platita de parteneri in functie de proiectele depuse si de activitatile
realizate de acestia .
Art. 3 Notificări

3.1 Orice comunicare între Parteneri în legatură cu prezentul Acord se va face în scris.

3.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire.

3.3 Comunicările între părti care nu se referă la datele şi informaţiile confidenţiale se vor face de
asemenea prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia ca primirea comunicării sa fie
confirmată şi să poată fi dovedită.

Art 4 Legea aplicabilă

4.1 Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

4.2 Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării
anumitor clauze, prin act adiţional,  oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de
Parteneriat.

Art.  5 Litigii

5.1 Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi solutionată pe
calea negocierilor între Părţi.

Art. 6Durata acordului

6.1 Durata acordului este de 36 luni de la data semnarii acestuia .

Semnături
Lider de parteneriat

Federatia Agricultorilor
FERMIERUL

Numele şi funcţia persoanelor
autorizate să semneze
Toma Ginu Costel

Semnătura Data şi locul

Partener 1

ORASUL BALS

Numele şi funcţia persoanelor
autorizate să semneze
Teodosescu Madalin Ady

Semnătura Data şi locul

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TURCITU MARIN


