
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL PECIU- NOU 
 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea Acordurilor de parteneriat pentru funcţionarea componentei sociale şi culturale din 
cadrul proiectului integrat:“Proiect integrat privind modernizarea infrastructurii rutiere în comuna 

Peciu Nou, înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în 
Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou, înfiinţarea şi dotarea centrului de asistenţă după programul 

şcolar şi achiziţionarea de materiale şi echipamente pentru promovarea patrimoniului cultural 
imaterial din comuna Peciu Nou, judeţul Timiş” compus din: 

• “Modernizare străzi comunale în comuna Peciu Nou, judeţul Timiş”; 
• “Înfiinţare reţea de canalizare a apelor uzate menajere şi a staţiei de epurare în Sânmartinul 

Sârbesc, comuna Peciu Nou”; 
• “Înfiinţare reţea de alimentare cu apă potabilă în Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou”; 
• “Înfiinţarea şi dotarea centrului de asistenţă după programul şcolar, de tip “after school”, în 

comuna Peciu Nou”; 
• “Achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării patrimoniului 

cultural imaterial din comuna Peciu Nou”; 
 

Consiliul Local al  Comunei Peciu Nou, Judeţul Timiş, 
Având în vedere referatul întocmit de domnul primar Ioan Fărcălău, prin care propune aprobarea 

acordulrilorde parteneriat pentru funcţionarea componentei sociale şi culturale din cadrul proiectului 
integrat, 

• Ţinând cont de instrumentarea proiectului “Proiect integrat privind modernizarea 
infrastructurii rutiere în comuna Peciu Nou, înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, 
canalizare şi a staţiei de epurare în Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou, înfiinţarea şi 
dotarea centrului de asistenţă după programul şcolar şi achiziţionarea de materiale şi 
echipamente pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial din comuna Peciu Nou, 
judeţul Timiş”  

În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Peciu Nou, 
În temeiul art.10 art.38 alin.(2) lit.e), alin.(8) lit.a), art.46 alin.(2) lit.f) din Legea nr.215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta:  
 

H O T Ă R Â R E: 

Art.1.- Se aproba Acordurile de parteneriat pentru funcţionarea componentei sociale şi culturale 
din cadrul proiectului integrat, conform Anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza primarul comunei  Peciu- 
Nou. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: 

-Instituţia prefectului– judeţul Timiş; 
-Primarul comunei Peciu Nou; 
-Cetăţenilor comunei Peciu Nou , prin afişare; 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

     TODOROV VLASTIMIR 
 

 
                                                                                                 Contrasemneaza, 
Nr.173                                                                                    Secretar 
Data: 08.07.2009             Miatov Viorica-Lidia 



 
  

 
 

Anexa 1 la  
HCL nr.173 din 

08.07.2009 
 

Acord de parteneriat 
 

 
Numar înregistrare ............../ ..................... (COMUNA PECIU NOU) 
 
În temeiul prevederilor: 
 

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aprobat de către Comisia 
Europeană prin Decizia nr. CE(2008)3831, 

- Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
- Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, 
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 
Art. 1. Partile 
 
1.1.  COMUNA PECIU NOU, sat PECIU NOU, nr. 189, judetul TIMIS, codul fiscal 4358207,  - în 
calitate de partener principal 
şi 
1.2. BISERICA ORTODOXA ROMANA cu sediul în comuna PECIU NOU, sat Peciu Nou, 

nr......................., judetul TIMIS, codul fiscal …..............................,  codul TVA …. – în 
calitate de partener secundar, 
au convenit urmatoarele: 

 
Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat 
Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, partile isi exprima acordul de colaborare in 
vederea implementarii componentei sociale a proiectului ce urmează a fi finanţat prin măsura 322 
din PNDR intitulat “Înfiintarea si dotarea centrului de asistentă după programul scolar, de 
tip “after school”, în comuna Peciu Nou”, pe parcursul perioadei de monitorizare prevăzută în 
contractul de finanţare incheiat de catre APDRP cu partenerul principal. 
Art. 3. Obiectul 
Obiectul acestui parteneriat il reprezinta stabilirea modului de implementare si derulare a 
activitatiii privind componenta sociala a proiectului ce decurge din contractul de finantare, Proiect  
“Înfiintarea si dotarea centrului de asistentă după programul scolar, de tip “after school”, 
în comuna Peciu Nou” ce urmează a fi depus pentru finanţare prin PNDR din FEADR (măsura 
322). 
Art. 4.  Principiile de buna practica ale parteneriatului 
4.1 Partenerii trebuie sa contribuie la realizarea functionarii activitatii sociale/culturale din cadrul 
obiectivului “Înfiintarea si dotarea centrului de asistentă după programul scolar, de tip 
“after school”, în comuna Peciu Nou” si sa isi asume rolul lor in cadrul proiectului, asa cum 
este definit in cadrul acestui Acord de Parteneriat. 
4.2 Partile trebuie sa se consulte in mod regulat si sa se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat. 
4.3 Partenerii trebuie sa desfasoare activitatile cu respectarea standardelor profesionale si de 
etica cele mai inalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în 
conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat. 
Art. 5.  Durata acordului 



5.1 Acordul de Parteneriat intră în vigoare dupa finalizarea executiei obiectivului. 
5.2. Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o perioada de cel putin 6 ani 
de la data intrarii in vigoare. 
Art. 6. Drepturi si obligatii ale partenerilor 
6.1 Drepturi si obligatii ale partenerului principal 
a) Sa colaboreze cu partenerul secundar si sa sprijine derularea in bune conditii a activitatii pe 
toata durata derularii Acordului de parteneriat. 
b) Sa puna la dispozitia  partenerului secundar cadrul necesar desfasurarii activitatii descrise in 
prezentul Acord de parteneriat. 
c) Sa comunice partenerului secundar  orice eveniment intervenit in derularea activitatii 
desfasurate conform prezentului Acord de parteneriat. 
6.2. Drepturi si obligatii ale partenerului secundar 
a) Sa duca la indeplinire activitatea pentru care s-a angajat  prin prezentul Acord de parteneriat, 
asigurand  functionalitatea actiunii sociale prin implicarea în activitătile de asistare a elevilor după 
programul scolar – ASISTARE SI CONSILIERE MORAL CIVICĂ SI SPIRITUALĂ. 
b) Sa atraga personal calificat pentru realizarea actiunii de asistare a elevilor după programul 
scolar, personal dimensionat la nivelul activitatii desfasurate; 
c) Sa comunice partenerului principal orice eveniment intervenit in derularea activitatii 
desfasurate conform Acordului de parteneriat. 
Art. 7. Responsabilitatile partilor în implementarea Acordului de parteneriat  
Responsabilitatile Partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos si corespund prevederilor cererii 
de finantare – care reprezinta documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale 
parteneriatului: roluri si responsabilitati  
 
COMUNA PECIU NOU – PARTENER PRINCIPAL 
ROL RESPONSABILITATE 
Administrare infrastructura centru afterschool Partenerul principal va fi resposabil de 

realizarea tuturor activitătilor de întretinere 
si pastrare în conditii optime a infrastructurii 
aferente centrului – afterschool - asemeni 
unui bun proprietar. 

Angajarea si sustinerea financiară a personalului 
administrativ 

Partenerul principal va fi resposabil de 
angajarea si sustinerea financiară a 
personalului administrativ. 

Atragerea de personal calificat pentru activitatea 
de asistare a copiilor dupa programul scolar 

Partenerul principal va fi resposabil de de 
atragerea de personal calificat fie pe bază 
de angajare, fie sub forma de voluntariat.  

Asigurarea tuturor materialelor si echipamentelor 
necesare desfăsurării activitătii sociale a centrului 

Partenerul principal va fi resposabil de 
achizitionarea si dotarea centrului cu tot  
ceea ce înseamnă materiale educative, 
papetărie, consumabile, etc. Pentru a 
asigura buna desfăsurare a activitătilor 
socio-educative. 

Colaborarea cu institutiile educative si culturale 
din zona, în scopul creării unei girle de activităti 
sociale cât mai diversificate, atractive 

Având în vedere specificul de centru after 
school, partenerul principal trebuie sa 
colaboreze si sa implice toate institutiile 
culturale si educative din comuna Peciu 
Nou. De altfel în acest sens s-a încheiat si 
un Protocol de colaborare cu Scolile din 
zona. 

Promovarea activitătilor din cadrul centrului 
afterschool 

Partenerul principal va fi resposabil de 
luarea tuturor masurilor pentru atragerea 
copiilor în activitătile educative 

 
BISERICA ORTODOXA ROMANA – PARTENER SECUNDAR 
Organizarea unui program pentru activităTile  de 
consiliere moral civică si spirituală  

Realizarea unui program, specific copiilor 
din cadrul after school, care să includă 
minim 2-3 ore pe săptămână de activităti de 
educatie civică (morala cre�tină, religia �i 
morala, bunele maniere) îmbinate cu 



activită�i de divertisment pentru copii 
(punerea în scenă a unor pilde din Biblie, 
învă�area de cântece �i păstrarea 
tradi�iilor cre�tine, etc). Pentru cazurile 
sociale speciale, se va asigura consiliere 
spirituală atât cu copii cât �i cu familiile 
acestora.  

Asigurarea unui personal calificat Delegarea unor persoane calificate pentru 
realizarea acestor activitati sociale. 
Ac�iunile prestate de către partenerul 
secundar se vor derula cu caracter de 
voluntariat, respectând însă un program ce 
va fi stabilit.  

 
Art. 8. Răspunderea partenerilor: 
8.1. Partenerul principal va fi direct si integral raspunzator fata de APDRP pentru implementarea 
contractului de finantare si implicit a Acordului de parteneriat, pe toata perioda de valabilitate a 
acestora, inclusiv pentru mentinerea parteneriatului pentru perioada de executie si ex-post a 
contractului de finantare.  
8.2. Partenerul secundar este raspunzator fata de partenerul principal din prezentul acord de 
parteneriat pentru prejudiciile aduse acestuia, rezultate din neimplementarea/implementarea 
necorespunzatoare a activitatiii privind componenta sociala a proiectului ce decurge din contractul 
de finantare. 
8.3. Partenerii sunt de acord sa asigure contributia la acest proiect asa cum se precizeaza în 
cererea de finantare si în prezentul Acord de Parteneriat.  
8.4. Angajamentele financiare ale partilor vor fi asumate in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Art. 9. Notificari 
9.1. Orice comunicare între Parteneri în legatura cu prezentul Acord se va face în scris; 
9.2. Orice document scris trebuie înregistrat atat la transmitere, cat si la primire. 
Art 10. Legea aplicabila 
Prezentului Acord i se va aplica si va fi interpretat în conformitate cu legislatia romaneasca. 
Art. 11. Amendamente la Acordul de Parteneriat  
11.1. Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra modificarii 
anumitor clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest lucru , cand aceste 
circumstante au loc si nu au putut fi prevazute în momentul în care s-a executat prezentul Acord 
de Parteneriat sau cand modificarea anumitor clauze din prezentul acord de parteneriat deriva din 
modificarea clauzelor contractului de finantare incheiat intre APDRP si Partenerul principal.  
11.2. Eventualele amendari ale Acordului de parteneriat nu trebuie sa contravina  obligatiilor 
asumate de catre partenerul principal prin Contractul de finantare incheiat cu APDRP.  
Art. 12. Litigii 
Orice disputa care poate lua nastere din sau în legatura cu prezentul Acord va fi solutionata pe 
calea negocierilor între Parti, iar în situatia în care acestea nu ajung la niciun acord privind 
solutionarea acestei dispute, aceasta va fi solutionata de instantele competente. 
Art.13. Prevederi finale 
Partile garanteaza ca reprezentantii numiti ale caror semnaturi apar mai jos au fost investiti cu 
toate puterile legale de a semna si executa prezentul Acord de Parteneriat. 
 
Prezentul Acord a fost întocmit si semnat la Peciu Nou astazi, ............................ în 3 exemplare 
originale, în limba romana, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru APDRP, toate avand 
aceeasi valoare legala. 
 
 
Semnaturi 
 
 
      Partener principal         Partener secundar 
   Fărcălău Ioan, Primar           ................................................. 
       
   Semnatura Data si locul     Semnatura Data si locul 
 
 



 
Anexa 2 la 
 HCL nr____din _____ 

 
 

Acord de parteneriat 
 

 
Numar înregistrare ............../ ..................... (COMUNA PECIU NOU) 
 
În temeiul prevederilor: 
 

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aprobat de către Comisia 
Europeană prin Decizia nr. CE(2008)3831, 

- Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
- Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, 
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 
Art. 1. Partile 
 
1.1. COMUNA PECIU NOU, sat PECIU NOU, nr. 189, jude�ul TIMI�, codul fiscal 4358207,  - în 
calitate de partener principal 
şi 
1.2.  ..........................................................., cu sediul în..............................................., sat 
......................................., nr......................., judeţul TIMIŞ, codul fiscal …..............................,  
codul TVA …. – în calitate de partener secundar 
 
au convenit urmatoarele: 
 
Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat 
Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, partile isi exprima acordul de colaborare in 
vederea implementarii componentei culturala a proiectului ce urmează a fi finanţat prin măsura 
322 din PNDR intitulat “Achizitia de materiale si echipamente destinate conservării si 
promovării patrimoniului cultural şi material din comuna Peciu Nou”, pe parcursul perioadei 
de monitorizare prevăzută în contractul de finanţare incheiat de catre APDRP cu partenerul 
principal.  
Art. 3. Obiectul 
Obiectul acestui parteneriat il reprezinta stabilirea modului de implementare si derulare a 
activitatiii privind componenta culturală a proiectului ce decurge din contractul de finantare, 
Proiect  “Achizitia de materiale si echipamente destinate conservării si promovării 
patrimoniului cultural imaterial din comuna Peciu Nou”, ce urmează a fi depus pentru 
finanţare prin PNDR din FEADR (măsura 322). 
Art. 4.  Principiile de buna practica ale parteneriatului 
4.1 Partenerii trebuie sa contribuie la realizarea functionarii activitatii culturale din cadrul 
obiectivului “Achizitia de materiale si echipamente destinate conservării si promovării 
patrimoniului cultural imaterial din comuna Peciu Nou” si sa isi asume rolul lor in cadrul 
proiectului, asa cum este definit in cadrul acestui Acord de Parteneriat. 
4.2 Partile trebuie sa se consulte in mod regulat si sa se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind activitatea ce face obiectul Acordului de parteneriat. 
4.3 Partenerii trebuie sa desfasoare activitatile cu respectarea standardelor profesionale si de 
etica cele mai inalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, în 
conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat. 
Art. 5.  Durata acordului 
5.1 Acordul de Parteneriat intră în vigoare dupa finalizarea executiei obiectivului. 



5.2. Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o perioada de cel putin 6 ani 
de la data intrarii in vigoare. 
Art. 6. Drepturi si obligatii ale partenerilor 
6.1 Drepturi si obligatii ale partenerului principal 
a) Sa colaboreze cu partenerul secundar si sa sprijine derularea in bune conditii a activitatii pe 
toata durata derularii Acordului de parteneriat. 
b) Sa puna la dispozitia  partenerului secundar cadrul necesar desfasurarii activitatii descrise in 
prezentul Acord de parteneriat. 
c) Sa comunice partenerului secundar  orice eveniment intervenit in derularea activitatii 
desfasurate conform prezentului Acord de parteneriat. 
6.2. Drepturi si obligatii ale partenerului secundar 
a) Sa duca la indeplinire activitatea pentru care s-a angajat  prin prezentul Acord de parteneriat, 
asigurand  functionalitatea actiunii culturale prin implicarea în activită�ile de organizare a 
festivalului traditional: ruga banateană si sustinerea ansamblului popular de copii din 
comuna Peciu Nou. 
b) Sa atraga personal calificat pentru realizarea actiunii de de organizare a festivalului 
traditional: ruga banateană si sustinerea ansamblului popular de copii din comuna Peciu 
Nou,  personal dimensionat la nivelul activitatii desfasurate; 
c) Sa comunice partenerului principal orice eveniment intervenit in derularea activitatii 
desfasurate conform Acordului de parteneriat. 
Art. 7. Responsabilitatile partilor în implementarea Acordului de parteneriat  
Responsabilitatile Partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos si corespund prevederilor cererii 
de finantare – care reprezinta documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale 
parteneriatului: roluri si responsabilitati  
 
COMUNA PECIU NOU – PARTENER PRINCIPAL 
ROL RESPOSABILITATE 
Punerea la dispozitia Partenerului secundar a 
infrastructurii necesare realizării componentei 
culturale 

Partenerul principal va fi resposabil de 
punerea la dispozitie a infrastructurii si 
crearea unor conditii optime: Cămine 
Culturale, materiale si echipamente, etc. 

Atragerea de personal calificat pentru organizarea 
rugii bănătene si pentru instruirea ansamblului de 
copii 

Partenerul principal va fi resposabil de de 
atragerea de personal calificat fie pe bază 
de angajare, fie sub forma de voluntariat.  

Colaborarea cu institutiile educative si culturale 
din zona, în scopul pastrării traditiilor si artei 
populare 

Având în vedere importanta festivalului 
pentru comunitatea locală din Peciu Nou, 
precum si ansablului popular de copii 
partenerul principal trebuie sa colaboreze si 
sa implice toate institutiile culturale si 
educative din comuna Peciu Nou. De altfel 
în acest sens s-a încheiat si un Protocol de 
colaborare cu Scolile din zona. 

Promovarea activitătilor  Partenerul principal va fi resposabil de 
luarea tuturor masurilor pentru atragerea 
copiilor în cadrul ansamblului popular, 
pentru promovarea acestora în cadrul 
evenimentelor traditionale locale, judetene 
si nationale precum si pentru promovarea 
rugii bănătene, ca atractie turistica locala 

.................................................. – PARTENER SECUNDAR 
Organizarea unui program pentru activitătile  
instruire specializată a ansamblurilor populare  

Realizarea unui program variat, cu cel putin 
2-3 ore pe săptămână pentru promovarea 
si valorificarea culturii si identitătii locale 
prin sesiuni de instruire practică si teoretică: 
cursuri, concursuri, întreceri între centre 
similare, expozitii, cercuri de creatie, 
momente artistice, vizite de instruire la 
obiectivele de patrimoniu cultural local si 
din zonă etc.  
De asemenea se va angaja în asigurarea 



colaborării cu alte institutii si organisme de 
cultură locale si judetene în scopul 
conservării culturii, traditiilor si specificului 
local.  

Asigurarea unui personal calificat Delegarea unor persoane calificate pentru 
realizarea acestor activitati culturale. 

Atragerea de ansabluri profesioniste în cadrul 
festivalului local: ruga banateană 

Partenerul secundar va fi responsabil de 
atragerea de ansambluri profesioniste 
pentru realizarea de programe culturale 
comune cu ansablurile populare locale. 
 

 
Art. 8. Răspunderea partenerilor: 
8.1. Partenerul principal va fi direct si integral raspunzator fata de APDRP pentru implementarea 
contractului de finantare si implicit a Acordului de parteneriat, pe toata perioda de valabilitate a 
acestora, inclusiv pentru mentinerea parteneriatului pentru perioada de executie si ex-post a 
contractului de finantare.  
8.2. Partenerul secundar este raspunzator fata de partenerul principal din prezentul acord de 
parteneriat pentru prejudiciile aduse acestuia, rezultate din neimplementarea/implementarea 
necorespunzatoare a activitatiii privind componenta sociala a proiectului ce decurge din contractul 
de finantare. 
8.3. Partenerii sunt de acord sa asigure contributia la acest proiect asa cum se precizeaza în 
cererea de finantare si în prezentul Acord de Parteneriat.  
8.4. Angajamentele financiare ale partilor vor fi asumate in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Art. 9. Notificari 
9.1. Orice comunicare între Parteneri în legatura cu prezentul Acord se va face în scris; 
9.2. Orice document scris trebuie înregistrat atat la transmitere, cat si la primire. 
Art 10. Legea aplicabila 
Prezentului Acord i se va aplica si va fi interpretat în conformitate cu legislatia romaneasca. 
Art. 11. Amendamente la Acordul de Parteneriat  
11.1. Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra modificarii 
anumitor clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest lucru , cand aceste 
circumstante au loc si nu au putut fi prevazute în momentul în care s-a executat prezentul Acord 
de Parteneriat sau cand modificarea anumitor clauze din prezentul acord de parteneriat deriva din 
modificarea clauzelor contractului de finantare incheiat intre APDRP si Partenerul principal.  
11.2. Eventualele amendari ale Acordului de parteneriat nu trebuie sa contravina  obligatiilor 
asumate de catre partenerul principal prin Contractul de finantare incheiat cu APDRP.  
Art. 12. Litigii 
Orice disputa care poate lua nastere din sau în legatura cu prezentul Acord va fi solutionata pe 
calea negocierilor între Parti, iar în situatia în care acestea nu ajung la niciun acord privind 
solutionarea acestei dispute, aceasta va fi solutionata de instantele competente. 
Art.13. Prevederi finale 
Partile garanteaza ca reprezentantii numiti ale caror semnaturi apar mai jos au fost investiti cu 
toate puterile legale de a semna si executa prezentul Acord de Parteneriat. 
 
Prezentul Acord a fost întocmit si semnat la Peciu Nou astazi, ............................ în 3 exemplare 
originale, în limba romana, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru APDRP, toate avand 
aceeasi valoare legala. 
 
Semnaturi 
 
      Partener principal         Partener secundar 
   Fărcălău Ioan, Primar         ................................................. 
       
   Semnatura Data si locul     Semnatura Data si locul 
 
 


