ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA BEICA DE JOS
NR. _______/________________

FUNDAȚIA PENTRU PROMOVAREA AGRICULTURII
ȘI ECONOMIEI REGIONALE FAER
REGHIN
NR. __________/_______________

ACORD DE PARTENERIAT

1. Partile contractante
Intre Fundatia pentru promovarea Agriculturii si Economiei Regionale FAER, adresa sediului
Reghin str. Apelor nr 5, telefon/fax 0265.511.446, cod fiscal 5180964, cont bancar
RO40.BRDE.270S.V802.5351.2700, reprezentata prin Vlasa Ioan, functia director,
si
Comuna Beica de Jos, județul Mureș, cu sediul în localitatea Beica de Jos, strada Principală, nr.
215, telefon/fax 0265719612, cod fiscal 4565253, cont Trezoreria Reghin , reprezentată prin
Moldovan Maria având funcția de Primar,
a intervenit prezentul Acord de Parteneriat.
2. Obiectivele acordului
2.1. – Obiectivul acordului consta in implementarea de proiecte viabile pentru constructia a maxim
3 locuinte sociale si 21 de bai pentru cetatenii de etnie roma si parte a grupurilor vulnerabile.
Astfel, se va imbunatati accesul acestora la o locuinta decenta si la servicii publice de tip apa,
electricitate, canalizare si sisteme de incalzire si igiena.
2.2. Crearea unui parteneriat in vederea realizarii proiectului privind Inbunatatirea conditiilor de
viata pentru cetateni de etnie roma si alte grupe vulnerabile prin constructia a maxim 3 locuinte
sociale si 21 de bai
3. Obligatiile partilor
3.1. Primaria comunei Beica de Jos, prin compartimentul de asistenta sociala va participa activ la
selectarea beneficiarilor conform fisei de evaluare care este parte integranta din prezentul aord,
fisa prin care sunt stabilire criteriile de selectie a beneficiarilor acestui proiect.
3.2. Primaria dovedeste prin inscrisuri in conformitate cu Registrele agricole faptul ca persoanele
selectionate au domiciliul stabil in localitate si detin un imobil cu care figureaza in evidentele fiscale
pentru care achita impozitul aferent.
3.3. Primaria este de acord cu racordarea la reteaua de apa si canalizare a comunei pentru toate
obiectivele ce se vor realiza prin acest proiect.
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3.4. Fundatia FAER prin personalul angajat si desemnat, va conduce si monitoriza executia
lucrarilor pana la finalizarea lor . Constructiile vor fi tip conform anexelor 1 si 2 care sunt parte
intergranta a prezentului acord iar constructia se va realiza conform proiectului tehnic.
3.5 Fundatia FAER va asigura finantarea constructiilor in limita unui buget maximal ce poate fi
folosit pentru achizitia de materiale si plata muncii calificate ( realizarea instalatii electrice,
racordare la reteaua de apa-canal, montarea faianta si gresie si instalatii sanitare, boiler etc.) dupa
cum urmeaza:
- 11.000 lei pentru constructia si utilarea unei bai in suprafata maxima de 6 mp.
- 28.000 lei pentru constructia unei locuinte in suprafata maxima de 45 mp.
3.5. Primaria va consilia si va monitoriza mobilizarea comunitatii in vederea sustinerii persoanelor
selectionate pentru a implementarea si executarea proiectului.
4. DURATA EXECUTIEI
4.1. Durata executiei lucrarilor este reprezentat de intervalul 01.03.2015-31.12.2015
5. RECEPTIA LUCRARILOR
5.1. Receptia lucrarilor se va efectua la încheierea lucrarilor pe baza unui proces verbal de predareprimire între Fundatia FAER-Primarie si beneficiarul final
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