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ACT ADIŢIONAL NR. 1 

 

la contractul de finanţare nr. 4589/22.07.2019 pentru 

proiectul „Extindere și dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj” 

beneficiar UAT Municipiul Blaj,  cod SMIS 123743 

 

 

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, rep rezentat 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 

 

UAT MUNICIPIUL BLAJ,  cod de identificare fiscală 4563007, cu sediul în Municipiul Blaj, str. Piața 1848, nr. 16, 

județul Alba, România, cod poștal 515400, telefon 0258/710.110, fax 0258/710.014, poștă electronică 

sergiustefanescu@yahoo.com, reprezentată legal prin domnul Gheorghe Valentin ROTAR, Primar, identificat prin 

CI seria AX, nr. 409709, 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 şi 
va avea următorul cuprins: 
„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 53 luni, respectiv între data 03.01.2018 și data 31.05.2022, 

aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte 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 12.362.384,81 lei (douasprezecemilioane 
treisutesaizecisidouamiitreisuteoptzecisipatruleisioptzecisiunubani), 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 

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

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Total 12.362.384,81 10.700.750,00 10.700.750,00 7.490.525,00 70,00 2.996.210,00 28,00 214.015,00 2,00 1.661.634,81 

 

(2) AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 10.486.735,00 lei 
(zecemilioanepatrusuteoptzecișișasemiișaptesutetreizecișicincilei), echivalentă cu 98% 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 

 

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. 
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ARTICOLUL IV. 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 acestuia de către ultima parte. 

 

 

Pentru Beneficiar        Pentru OI  

Nume, prenume: Gheorghe Valentin ROTAR        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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