
Acord de parteneriat 
pentru realizarea în comun al obiectivului de investiții 

,,Modernizarea drumului de legătură DC 136 dintre satul Hărțău, UAT Pănet și str. Remetea, UAT 

Târgu Mureș, județul Mureș” 

 

Art. 1. Părțile 
1. Unitatea Administrativ Teritorială Pănet, cu sediul în Comuna Pănet, sat Pănet, nr 191, 547450, 

jud Mureș, România, CUI 4375887, reprezentată legal prin dl. Bodó Előd Barna, în calitate de primar 
al Comunei Pănet, lider proiect 

 

2. Unitatea Administrativ Teritorială Târgu Mureș, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, P-ța 
Victoriei nr. 3, județul Mureș, CUI 4322823 reprezentată legal prin dl. Soós Zoltan, în calitate de 
primar al Municipiului Târgu Mureș, în calitate de partener, 

 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul acordului 
Obiectul acestui acord îl constituie parteneriatul în realizarea în comun al obiectivului de investiții: 

,,Modernizarea drumului de legătură DC 136 dintre satul Hărțău, UAT Pănet și str. Remetea, UAT Târgu 

Mureș, județul Mureș”, pentru care se dorește obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul 

Programului de investiții Anghel Saligny. 

 

Art. 3. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 
Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data 

constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în conformitate cu prevederile art. 89 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Art. 4. Obligațiile părților 
- în termen de 1 an de la data semnării prezentului să înființeze asociația de dezvoltare 

intercomunitară, 
- să acorde sprijin reciproc și să furnizeze la termen orice informații, date sau documente necesare 

implementării proiectului, 
- să suporte din bugetul propriu cheltuielile neeligibile ivite pe parcursul implementării proiectului 

pentru partea din investiție care se situează pe UAT-ul său, 
- consultarea între parteneri cu regularitate, cu privire la progresul în implementarea proiectului și 

furnizarea de informări despre progresul proiectului, 
- îndosarierea și păstrarea tuturor documentelor proiectului pentru a fi păstrate și arhivate conform 

legislației în vigoare. 
 

Art. 5. Confidențialitate 
Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile 

primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau 

divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale 

doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 

Art. 6. Legea aplicabilă 
Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română. 



Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor 

clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este 

convenită de toate părțile.  

 

Art. 7. Dispoziții finale 
Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot 

soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. 

 

 

Întocmit în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Semnături: 

 

Unitatea Administrativ Teritorială 

Pănet 

Primar  

Bodó Előd Barna 

 

Semnătura 

 

 

Unitatea Administrativ Teritorială 

Târgu Mureș 

Primar 

Soós Zoltán 

 

Semnătura 

 

 

 

 

 


