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Act adiţional nr. 52
la
CONTRACTUL DE FINANŢARE
Nr. 08L 3/07.11.2014 4/SEE
A. Părţile:
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), organism de interes public, fără scop lucrativ, cu
personalitate juridică, înfiinţat în baza Legii nr. 129/1998, republicată, cu completările ulterioare,
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, în calitate de
Operator de Program, denumit în continuare OP, pentru Programul RO10 - Copii şi tineri aflaţi în
situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru
promovarea incluziunii sociale, din cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014, cu sediul în
Municipiul Bucureşti, Str. Eugeniu Carada, nr. 1, et. 3, sectorul 3, înregistrat fiscal sub nr. 11318329,
reprezentat prin doamna Liliana Vasilescu în calitate de Director executiv,
Şi
5

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA COROIENI cu sediul în str.
PRINCIPALA,nr.161, bl. ......, sc. ....., et...........,ap.........,oraş/comună/sat.COROIENI, judeţ/sector
MARAMURES, Cod înregistrare fiscală nr.3627099., reprezentat/ă prin, domnul/doamna ROPAN
GAVRIL având funcţia de PRIMAR6, în calitate de Promotor de Proiect al
Proiectului,EDUCATIA ALTERNATIVA LA SARACIE , denumit(ă) în continuare PP,
reprezentând, în calitate de Lider, parteneriatul format în vederea implementării proiectului, conform
Acordului/lor de parteneriat NR.538 DIN 04.03.20147, cu modificările şi completările ulterioare, au
decis, de comun acord, următoarele:

1

Se va completa de PP cu numele de identificare al proiectului (PEL..., PEC..., PET..., PEH...) conform celor înscrise pe prima pagină a
Contractului dumneavoastră de finanţare.
2
Se va completa de PP cu numărul actului adiţional la care s-a ajuns în cazul Contractului dumneavoastră de finanţare (în funcţie de câte acte
adiţionale au fost deja efectiv semnate până în acest moment pentru Contractul dumneavoastră de finanţare). La stabilirea numărului acestui
Act adiţional se vor lua în calcul inclusiv actele adiţionale, altele decât cel de faţă, transmise de OP înaintea prezentului către dumneavoastră şi
aflate, de asemena, în curs de semnare şi care au deja un număr alocat şi înscris pe prima pagină. În asemenea cazuri numărul prezentului act
adiţional va fi succesiv, ulterior, numărului actului adiţional anterior transmis şi aflat în curs de semnare de către dumneavoastră.
3
Se va completa de PP cu numărul Contractului de finanţare, înscris pe prima pagină a Contractului dumneavoastră de finanţare (...L, ...SC,
...ST, ...H).
4
Se va completa de PP cu data de încheiere a Contractului de finanţare a proiectului, dată înscrisă pe prima pagină a Contractului
dumneavoastră de finanţare.
5
Această secţiune se va completa de PP folosind detaliile conţinute de Contractul dumneavoastră de finanţare la această secţiune (actualizate
dacă au apărut modificări – modificări ce trebuie documentate).
6
Se va completa pe propria răspundere de către PP cu numele şi funcţia reprezentantului legal care reprezintă legal UAT în data semnării
acestui act adiţional. În cazul în care au intervenit modificări în ceea ce priveşte reprezentantul legal al PP se va transmite la OP, împreună cu
exemplarul semnat al acestui act adiţional, inclusiv documentul(ele) oficial care demonstrează, pentru data în care s-a semnat acest act adiţional,
calitatea de reprezentant legal al acestei persoane.
7
Se va completa cu numărul şi data parteneriatului/parteneriatelor încheiate între PP şi partneri, parteneriat/parteneriate incluse în Contractul
de finanţare semnat de dumneavoastră şi actele adiţionale subsecvente acestuia. Dacă nu există un parteneriat se barează această zonă.
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