
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

                                                                           R O M Â N I A

HOT RÂRE

privind aprobarea încheierii Acordului de  parteneriat pentru implementarea proiectului

„Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”

    Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul
Direc iei de Dezvoltare Regional  precum i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i comisiei
de activit i economico-financiare,
 În temeiul art. 91, al (6) litera a), art. 97 al (1) i art.102 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administra ia public  local , republicat ,
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1. Se aprob  încheierea unui Acord de parteneriat între Jude ul Maramure  reprezentat de
Consiliul Jude ean Maramure i Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure i

1. Comuna Bârsana, reprezentat  prin Consiliul local al comunei Bârsana i Primarul comunei Bârsana
Bârsana,

2. Comuna Bogdan Vod  reprezentat  prin Consiliul local al comunei Bogdan Vod i Primarul comunei
Bogdan Vod  ,

3. Comuna Botiza reprezentat  prin Consiliul local al comunei Botiza i Primarul comunei Botiza,
4. Comuna Bude ti,  reprezentat  prin Consiliul local al comunei Bude ti i Primarul comunei Bude ti,
5. Comuna C line ti, reprezentat  prin Consiliul local al comunei C line ti i Primarul comunei C line ti,
6. Comuna Copalnic M tur, reprezentat  prin Consiliul local al comunei Copalnic M tur i

Primarul comunei Copalnic M tur,
7. Comuna Dese ti, reprezentat  prin Consiliul local al comunei Dese ti i Primarul comunei Dese ti,
8. Comuna Ieud, reprezentat  prin Consiliul local al comunei Ieud i Primarul comunei Ieud ,
9. Comuna Ocna ugatag, reprezentat  prin Consiliul local al comunei Ocna ugatag  i Primarul

comunei Ocna ugatag ,
10. Comuna Poienile Izei, reprezentat  prin Consiliul local al comunei Poienile Izei i Primarul comunei

Poienile Izei,
11. Comuna Remetea Chioarului, reprezentat  prin Consiliul local al comunei Remetea Chioarului i

Primarul comunei Remetea Chioarului,
12. Comuna Rozavlea, reprezentat  prin Consiliul local al comunei Rozavlea i Primarul comunei

Rozavlea,
13. Comuna S eni, reprezentat  prin Consiliul local al comunei S eni i Primarul comunei

eni,
14. Comuna ti, reprezentat  prin Consiliul local al comunei ti i Primarul Comunei ti,
15. Parohia Ortodox  Român  Bârsana, reprezentat  prin Preotul Paroh ,
16. Parohia Ortodox  Român  Bogdan Vod , , reprezentat  prin Preotul Paroh,
17. Parohia Ortodox  Român  Botiza, reprezentat  prin Preotul Paroh,
18. Parohia Ortodox  Român  Bude ti, reprezentat  prin Preotul Paroh,



19. Parohia Român  Unit  cu Roma Greco - Catolic  C line ti, reprezentat  prin Preotul Paroh,
20. Parohia Ortodox  Român  C rpini , reprezentat  prin Preotul Paroh,
21. Parohia Ortodox  Român  Dese ti, reprezentat  prin Preotul Paroh,
22. Parohia  Ortodox  Român  Ieud (deal), reprezentat  prin Preotul Paroh,
23. Parohia Român  Unit  cu Roma Greco-Catolic  Ieud (vale), reprezentat  prin Preotul Paroh,
24. Parohia Ortodox  Român ugatag, reprezentat  prin Preotul Paroh,
25. Parohia Ortodox  Român  Poienile Izei, reprezentat  prin Preotul Paroh,
26. Parohia Ortodox  Român  Remetea Chioarului, reprezentat  prin Preotul Paroh,
27. Parohia Ortodox  Român  Rozavlea, reprezentat  prin Preotul Paroh,
28. Parohia Ortodox  Român  S eni, reprezentat  prin Preotul Paroh,
29. Parohia Ortodox  Român  Plopi , reprezentat  prin Preotul Paroh,
30. Parohia Român  Unit  cu Roma Greco-Catolic urde ti, reprezentat  prin Preotul Paroh,
 pentru implementarea Proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”

 Acordul de parteneriat este prezentat în Anexa la prezenta hot râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se împuternice te pre edintele Consiliului

Jude ean Maramure  care va fi mandatatat s  semneze acordul de parteneriat i orice documente necesare
implement rii acestui proiect.

Art.3. Cu data prezentei se abrog  Hot rârea nr. 54/2006 a Consiliului Jude ean Maramure .
Art.4. Prezenta hot râre se va publica în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic  :

-     Institu iei  Prefectului - Jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridic i Administra ie Public ;
- Direc iei Economice;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Partenerilor nominaliza i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 29 august 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

                                       Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                                   Dumitru Dumu a

Baia Mare, 29 august  2008
Nr. 138



CONSILIUL JUDE EAN  MARAMURE

            Anexa nr. 1
la Hot rârea C.J. MM

    nr. 138 din 29 aug 2008

Acord de parteneriat
Art. 1  P ile

1. Jude ul Maramure  reprezentat prin Consiliul Jude ean  Maramure i Pre edintele Consiliului
Jude ean  Maramure , cu sediul în, loc.Baia Mare, str. Gh incai, nr. 46, cod po tal 430311, jud. Maramure ,
codul fiscal, 3627315, având calitatea de lider de proiect (partener 1)

2. Comuna Bârsana reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei Bârsana i Primarul Comunei Bârsana,
cu sediul în Bârsana, str. Principal , nr. 685, cod po tal 437035, jud. Maramure ,   codul fiscal 3694810  –
având calitatea de partener 2

3. Comuna Bogdan Vod  reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei Bogdan Vod i Primarul Comunei
Bogdan Vod , cu sediul în Bogdan Vod , str. Principal , nr. 363, cod po tal 437055, jud. Maramure ,   codul
fiscal 3627579  – având calitatea de partener 3

4. Comuna Botiza reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei Botiza i Primarul Comunei Botiza, cu
sediul în Botiza, str. Principal , nr. 416, cod po tal 437065, jud. Maramure , codul fiscal 3627196  – având
calitatea de partener 4

5. Comuna Bude ti reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei Bude ti i Primarul Comunei Bude ti, cu
sediul în Bude ti, str. Principal , nr. 816, cod po tal 437070, jud. Maramure ,  codul fiscal 3694667  – având
calitatea de partener 5

6. Comuna C line ti reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei C line ti i Primarul Comunei C line ti ,
cu sediul în line ti, str. Principal , nr. 26, cod po tal 437075, jud. Maramure ,  codul fiscal 3694837  – având
calitatea de partener 6

7. Comuna Copalnic M tur reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei Copalnic M tur i Primarul
Copalnic M tur , cu sediul în Copalnic M tur, str. Principal , nr. 225 A, cod po tal 437100, jud.
Maramure , codul fiscal 3695115  – având calitatea de partener 7

8. Comuna Dese ti reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei Dese ti i Primarul Comunei Dese ti, cu
sediul în Dese ti, str. Principal , nr. 190, cod po tal 437135, jud. Maramure ,  codul fiscal 3627200  – având
calitatea de partener 8

9. Comuna Ieud reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei Ieud i Primarul Comunei Ieud, cu sediul în
Ieud, str. Principal , nr. 116, cod po tal 437170, jud. Maramure ,  codul fiscal 3626956  – având calitatea de
partener 9

10. Comuna Ocna ugatag reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei Ocna ugatag i Primarul
Comunei Ocna ugatag, cu sediul în Ocna ugatag, str. Unirii, nr. 66, cod po tal 437205, jud. Maramure ,
codul fiscal 3694535  – având calitatea de partener 10

11. Comuna Poienile Izei reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei Poienile Izei i Primarul Comunei
Poienile Izei, cu sediul în Poienile Izei, str. Principal , nr. 349, cod po tal 437215, jud. Maramure ,  codul fiscal
7367404  – având calitatea de partener 11

12. Comuna Remetea Chioarului reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei Remetea Chioarului i
Primarul Comunei Remetea Chioarului, cu sediul în Remetea Chioarului,  str. Principal , nr. 80, cod po tal
437230, jud. Maramure , codul fiscal 3694586–având calitatea de partener 12

13. Comuna Rozavlea reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei Rozavlea i Primarul Comunei
Rozavlea, cu sediul în Rozavlea, str. Principal , nr. 348, cod po tal 437255, jud. Maramure ,  codul fiscal
3627862  – având calitatea de partener 13

14. Comuna S eni reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei S eni i Primarul Comunei
eni , cu sediul în eni, str. Principal , nr. 67, cod po tal 437280, jud. Maramure ,  codul fiscal

3627390 – având calitatea de partener 14
15. Comuna ti reprezentat  prin Consiliul Local al Comunei ti i Primarul Comunei ti, cu

sediul în ti,  str. Principal , nr. 430, cod po tal 437325, jud. Maramure , codul fiscal 3627277  – având
calitatea de partener 15

16. Parohia Ortodox  Român  Bârsana, reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în Bârsana, str. Principal ,
nr. 84A,  codul fiscal  8234619  – având calitatea de partener 16



17. Parohia Ortodox  Român  Bogdan Vod , reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în Bogdan Vod , nr.
670,  codul fiscal 7551023  – având calitatea de partener 17

18. Parohia Ortodox  Român  Botiza, reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în Botiza,str. Principal , nr.
750,  codul fiscal 7875852  – având calitatea de partener 18

19. Parohia Ortodox  Român  Bude ti, reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în Bude ti, str. Principal ,
nr. 425,  codul fiscal  – 8600434, având calitatea de partener 19

20. Parohia Român  Unit  cu Roma Greco-Catolic  C line ti, reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în
line ti, str. Principal , nr. 451A,  codul fiscal 9960784  – având calitatea de partener 20

21. Parohia Ortodox  Român  C rpini , reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în rpini ,str. Principal ,
nr. 37A,  codul fiscal  – 9307336, având calitatea de partener 21

22. Parohia Ortodox  Român  Dese ti, reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în Dese ti, str. Principal
nr. 87,  codul fiscal 10962410 - având calitatea de partener 22

23. Parohia Ortodox  Român  Ieud (deal), reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în Ieud, nr. 957,  codul
fiscal 82616 – având calitatea de partener 23

24. Parohia Român  Unit  cu Roma  Greco-Catolic  Ieud (vale), reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în
Ieud,str. Principal , nr.236,  codul fiscal 11454827  – având calitatea de partener 24

25. Parohia Ortodox  Român ugatag, reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în ugatag, str. Principal ,
nr. 87,  codul fiscal 12339532 – având calitatea de partener 25

26. Parohia Ortodox  Român  Poienile Izei, reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în Poienile Izei,str.
Principal  nr. 215, codul fiscal 7875860 – având calitatea de partener 26

27. Parohia Ortodox  Român  Remetea Chioarului, reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în Remetea
Chioarului, str Principal , nr. 127, codul fiscal 4424696 – având calitatea de partener 27

28. Parohia Ortodox  Român  Rozavlea, reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în Rozavlea,str. Principal ,
nr. 235, codul fiscal 7428551 – având calitatea de partener 28

29. Parohia Ortodox  Român  S eni, reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în eni,str.
Principal  nr. 187, codul fiscal– având calitatea de partener 29

30. Parohia Ortodox  Român  Plopi , reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în Plopi , nr. 109 codul fiscal
16536847– având calitatea de partener 30

31. Parohia Român  Unit  cu Roma Greco-Catolic urde ti, reprezentat  prin Preotul Paroh, cu sediul în
urde ti, nr., codul fiscal– având calitatea de partener 31

au convenit urm toarele:
Art. 2 Obiectul
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile i obliga iile p ilor, contribu ia fiec rei p i la cofinan area

cheltuielilor totale precum i responsabilit ile ce le revin în implementarea activit ilor aferente proiectului: "
Circuitui bisericilor de lemn din Transilvania de Nord ", care este depus în cadrul Programului Opera ional
Regional 2007-2013, Axa prioritar  nr. 5 „ Dezvoltarea durabil i promovarea turismului ”, Domeniul de
interven ie nr. 5.1 „ Restaurarea i valorificarea durabil  a patrimoniului cultural, precum i crearea /
modernizarea infrastructurilor conexe ”.

Cererea de finan are, inclusiv anexele sale, sunt parte integrant  a acestui acord.
Art. 3 Roluri i responsabilit i în implementarea proiectului
o Rolurile i responsabilit ile sunt descrise în tabelul de mai jos i corespund prevederilor din Cererea de finan are

– care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:
Organiza ia Roluri i responsabilit i
Lider de
proiect
(Partener1)

Ø Coordonarea ac iunilor întreprinse pentru promovarea, elaborarea i implementarea
proiectului:

- Managementul general;
- Preg tirea documenta iei preliminare;
- Expertiz  tehnic  în teritoriu;
- Achizi ii lucr ri de execu ie;
- Execu ie lucr ri construc ii;
- Reclam i publicitate;
- Raport ri;
- Audit;



- Recep ie lucr ri.
Ø Realizarea aranjamentelor institu ionale necesare în diferitele etape de dezvoltare a

proiectului;
Ø Asigurarea cofinan rilor necesare în diferitele etape de dezvoltare a proiectului.

Partener
 2 - 31

Ø Furnizarea informa iilor necesare pentru promovarea, elaborarea i implementarea
proiectului:

- Preg tirea documenta iei preliminare;
- Executie lucr ri construc ii.
Ø Identificarea i punerea la dispozi ie a terenurilor i a oric ror facilit i/utilit i necesare

implement rii proiectului.
Partener
 2 - 31

Ø Furnizarea informa iilor necesare pentru promovarea, elaborarea i implementarea
proiectului:

- Preg tirea documenta iei preliminare;
- Executie lucr ri construc ii.
Ø Identificarea i punerea la dispozi ie a terenurilor i a oric ror facilit i/utilit i necesare

implement rii proiectului.

o Contribu ia la co-finan area cheltuielilor totale ale proiectului
o Partenerii vor asigura contribu ia la co-finan area cheltuielilor totale ale proiectului a a cum este precizat în

Cererea de finan are i în prezentul acord.

Organiza ia Contribu ia (unde este cazul)
Lider de proiect
(Partener 1)

Valoarea contribu iei (în lei) 328.489 lei
Valoarea contribu iei la valoarea total  a proiectului (%) 2%
Valoarea TVA 3.210.065 lei

Partener 2 - 31 Nu este cazul
o Pl i
§ Toate pl ile pentru proiect vor fi f cute de c tre Liderul de proiect (Partener 1) din  contul deschis distinct al

proiectului.
§ Pl ile c tre parteneri pentru activit ile lor vor fi f cute pe baz  de facturi emise c tre Liderul de proiect (Partener

1): NU ESTE CAZUL
§ Toate facturile vor avea înscrise urm toarele informa ii: NU ESTE CAZUL

a) Activitatea întreprins  corespunz tor proiectului;
b) Linia de buget din proiect corespunz toare activit ii.

 Art 4. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a acordului este cuprins  între ___________________ i 31 decembrie 2020.
Acordul de parteneriat poate s  înceteze, cel mai devreme la 31 dec 2020.
Art. 5 Drepturile i obliga iile liderului de proiect (partenerului 1)
Drepturile liderului de proiect
(1) Liderul de proiect are dreptul s  solicite celorlal i parteneri furnizarea oric ror informa ii i documente legate de
proiect, în scopul elabor rii rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verific rii respect rii normelor în
vigoare privind atribuirea contractelor de achizi ie public .
Obliga iile liderului de proiect
(2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finan are i Contractul de finan are.
(3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea
proiectului i le va furniza copii ale rapoartelor de progres i financiare.
(4) Propunerile pentru modific ri importante ale proiectului (e.g. activit i, parteneri etc.), trebuie s  fie convenite cu
partenerii înaintea solicit rii aprob rii de c tre Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. Când nu se
ajunge la un acord asupra modific rilor, Liderul de proiect (Partener 1) va indica acest lucru când va solicita aprobarea
Autorit ii de Management / Organismului Intermediar POR.
(5) Liderul de proiect se va asigura de desf urarea corect  a procedurilor de atribuire a contractelor de achizi ie
public , de c tre ceilal i parteneri, conform normelor în vigoare: NU ESTE CAZUL
(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreun  cu documentele justificative,
rapoartele de progres etc., conform procedurii.
(7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri ob inute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de

tre ceilal i parteneri, care au fost certificate ca eligibile: NU ESTE CAZUL



 (8) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, - 31, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obliga iile care le revin
(e.g. implementarea unor activit i, asigurarea contribu iei la cofinan area proiectului, respectarea normelor în vigoare
privind procedura de atribuire a contractelor de achizi ie public ), liderul de proiect va prelua în totalitate
responsabilitatea de a îndeplini aceste obliga ii.
(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect r spunde solidar cu partenerul din vina c ruia a fost cauzat prejudiciul.
Art. 6 Drepturile i obliga iile partenerilor 2, 3, - 31

Drepturile partenerilor 2, 3, -  31
Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, - 31 sunt eligibile în acela i fel ca i cheltuielile angajate de c tre liderul de

proiect corespunz tor rolurilor avute în proiect: NU ESTE CAZUL
o Partenerii au dreptul, prin transfer de c tre liderul de proiect, la fondurile ob inute din procesul de rambursare

pentru cheltuielile angajate de c tre ace tia, care au fost certificate ca eligibile: NU ESTE CAZUL
o Partenerii au dreptul s  fie consulta i cu regularitate de c tre liderul de proiect, s  fie informa i despre progresul

în implementarea proiectului i s  li se furnizeze, de c tre liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres i
financiare.

o Partenerii au dreptul s  fie consulta i, de c tre liderul de proiect, în privin a propunerilor pentru modific ri
importante ale proiectului (e.g. activit i, parteneri etc.), înaintea solicit rii aprob rii de c tre Autoritatea de
Management / Organismul Intermediar POR.

Obliga iile partenerilor 2, 3, - 31
o Partenerii sunt obliga i s  pun  la dispozi ia liderului de proiect documenta iile de atribuire elaborate în cadrul

procedurii de atribuire a contractelor de achizi ie public , spre verificare: NU ESTE CAZUL
o Partenerii sunt obliga i s  transmit  copii conforme cu originalul dup  documenta iile complete de atribuire

elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizi ie public , în scopul elabor rii cererilor de
rambursare: NU ESTE CAZUL

o Partenerii sunt obliga i s  furnizeze orice informa ii de natur  tehnic  sau financiar  legate de proiect, solicitate
de c tre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plat /Certificare, Autoritatea de
Audit, Comisia European  sau orice alt organism abilitat s  verifice sau s  realizeze auditul asupra modului de
implementare a proiectelor cofinan ate din instrumente structurale.

o Partenerii sunt obliga i s  furnizeze liderului de proiect orice informa ii sau documente privind implementarea
proiectului, în scopul elabor rii rapoartelor de progres.

o În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina c ruia a fost cauzat prejudiciul r spunde solidar cu liderul de proiect.
Art. 7 Proprietatea

ile au obliga ia s  men in  proprietatea obiectivului de patrimoniu reabilitate i natura activit ii pentru care s-a
acordat finan are, pe o perioad  de cel pu in 5 ani dup  finalizare / dare în exploatare i s  asigure exploatarea i
între inerea în aceast  perioad .

o Înainte de sfâr itul proiectului, p ile/partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a echipamentelor,
bunurilor etc. achizi ionate din finan area nerambursabil . Copii ale titlurilor de transfer vor fi ata ate raportului
final.

o ile au obliga ia de a asigura func ionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizi ionate din finan area
nerambursabil , la locul de desf urare a proiectului i exclusiv în scopul pentru care au fost achizi ionate.

o ile au obliga ia s  nu înstr ineze, închirieze, gajeze bunurile achizi ionate ca urmare a ob inerii finan rii prin
Programul Opera ional Regional, pe o perioad  de 5 ani de la finalizarea proiectului

Art. 8 P ile au obliga ia s  se asigure c  nu se vor desf ura activit i economice în scopul ob inerii de profit din
utilizarea obiectivului de patrimoniu reabilitat (infrastructura i echipamentele care fac obiectul proiectului finan at prin
fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu vor fi utilizate în alt scop/ cu alt  destina ie decât cea principal )
   Art. 9 Dispozi ii finale
Orice modificare a prezentului acord va fi valabil  numai atunci când este convenit  de toate p ile.
o Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în leg tur  cu el, pe care p ile nu le pot solu iona pe

cale amiabil , vor fi solu ionate de instan ele competente.
o ile sunt de acord c  prezentul acord este guvernat de legea român .
Întocmit în 33 exemplare, în limba român , câte unul pentru fiecare parte, unul pentru Organismul Intermediar din cadrul
ADR NORD VEST  i unul pentru Autoritatea de Management.



Semn turi

Lider de proiect
(Partener 1)

MAN S. Mircea
Pre edinte

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 2 CUDRICI Gh. Petru
Primar

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 3 DEAC I. Ioan
Primar

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 4 TRIFOI I. Ioana
Primar

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 5 MA  V. Liviu Vasile
Primar

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 6 NEME  P. Mihai tefan
Primar

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 7 MIHALCA I. Vasile tefan
Primar

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 8 BOHOTICI Gh. Gheorghe
Primar

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 9 DAVID Nicolae Traian
Primar

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 10 SAS I. Ioan Vasile
Primar

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 11 DUNKA L. Vasile
Primar

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 12 BUZDUGAN Ioan Pavel
Primar

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 13 MÎRZA V. Vasile
Primar

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 14 POP D. Emilian Gheorghe
Primar

Semn tura Data i locul
semn rii

Partener 15 BUD N. Gheorghe
Primar

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 16 URDA I. Gheorghe
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 17 CHINDRI  I. Vasile
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 18 BERBECARU S.  Isidor
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 19 NE TEAN F. Ioan
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 20 GRO AN D. Dumitru
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii



Partener 21 POP V. Adrian Simion
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 22 SIGART U V. Ioan
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 23 BRICI T. Alexandru
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 24 DOBRICAN C. Mihai Mircea
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 25 DANCI Gh. Vasile
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 26 POP  T. Ioan
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 27 COMAN V.  Alin Sergiu
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 28 ANDREICA I. Grigore
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 29 LACATIS C. Vasile
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 30 POP V.  Daniel Vasile
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii

Partener 31 COZMU A Mihai
Preot Paroh

Semn tura Data i locul
Semn rii


