JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa
la Hotărârea nr.
/2022
al Consiliului Județean Harghita

CONTRACT DE ASOCIERE
nr. ……………….din ………
1.Părţile contractante
Între
U.A.T. Județul Harghita, având sediul în localitatea Miercurea Ciuc, P-ţa
Libertăţii nr. 5, telefon 066-207726, fax 066-207703, cod fiscal 4245763, cont
virament nr. RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc,
reprezentat prin Borboly Csaba, preşedinte, şi
U.A.T. Comuna Dârjiu, având sediul în localitatea Dârjiu, Str. Principală nr. 26,
tel/fax
0266-222002,
cod
fiscal
4367965,
cont
virament
nr.
RO33TREZ24A840301710130X, deschis la Trezoreria Odorheiu Secuiesc, reprezentat
prin István Adrián, primar,
a intervenit prezentul contract.
2. Dispoziţii generale
2.1. Asociaţia creată prin prezentul contract este o asociaţie independentă fără
personalitate juridică, are ca temei legal art. 173 alin. (1) lit. e) coroborat cu alin. 7 lit.
c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 110/2016 a Consiliului
Judeţean Harghita, privind aprobarea programului „Construire trotuare pe lângă
drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita” pe perioada 2016 - 2022, cu
modificările şi completările ulterioare,, Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr.
…..…….din..........privind aprobarea contractului de asociere cu comuna Dârjiu,
finanţat din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi din bugetul local al
comunei Dârjiu și Hotărârea Consiliului Local al comunei Dârjiu nr.
…..…….din..........privind aprobarea contractului de asociere cu Consiliul Județean
Harghita, finanţat din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi din
bugetul local al comunei Dârjiu
2.2. Asocierea dintre UAT-uri își vor desfășura activitatea după următoarele
principii:
a. Independenţa juridică a fiecărui asociat;
b. Asistenţă financiară, de specialitate, managerială şi juridică, acordată
reciproc;
c. Prioritatea în realizarea obligaţiilor necesare realizării scopului asociaţiei;

3. Activităţile ce se vor realiza în comun
Realizarea lucrărilor, pe baza prezentului contract de asociere, aprobat de Consiliul
Judeţean Harghita, respectiv Consiliul Local al comunei Dârjiu, în limita fondurilor
disponibile cu această destinaţie, se va efectua prin grija părţilor.
4. Durata asociere
4.1. Prezenta asociere intră în vigoare de la data semnării și înregistrării
acestuia la sediul Consiliului Județean Harghita şi durează până la data recepţiei la
terminarea lucrărilor a obiectivului propus.
5. Obiectul contractului: Părțile contractante se asociază în vederea realizării
lucrărilor Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071, în conformitate
cu Studiul de fezabilitate aprobat de către Consiliul Județean Harghita prin Hotărârea
nr. 13/2021, având următoarele date tehnice cu privire la amplasarea obiectivului: pe
partea stângă a drumului județean DJ 133, cu lungime totală de 1978 ml, pe sectorul
km 20+093 – km 22+071.
Obiectivul de investiții va fi amplasat la limita intravilanului Comunei Dârjiu.
5.1. U.A.T. Comuna Dârjiu, contribuie la realizarea obiectului prezentului contract
sub formă de implicare și sursă de finanțare, contribuție stabilită de către consiliul
local prin consultarea colectivităţilor locale, astfel:
5.1.1. Asigură finanțarea proiectării, respectiv cofinanţarea realizării lucrărilor,
în cota parte de 1/3, în baza situațiilor de lucrări, în suma maximă de 702 mii lei.
5.1.2. Va consulta Consiliul Județean Harghita în privința conținutului temei de
proiectare înaintea definitivării acesteia și lansarea procedurii de achiziție privind
contractarea serviciilor de proiectare (SF/PT).
5.1.3. Asigură organizarea unei consultări publice în baza versiunii de lucru al
Documentației tehnico-economice (SF) aferentă investiției, după care va consulta și
Consiliul Județean Harghita. După aceste consultări documentația va fii aprobată de
Consiliul Local al UAT-ului partener. Finanțarea elaborării documentației tehnicoeconomică (SF) va fi asigurată de către UAT-ul care a solicitat realizarea investiției;
5.1.4. Asigură elaborarea, şi predarea către Consiliul Județean Harghita a
documentaţiei tehnico-economice, (SF, inclusiv avizele; PT verificat, inclusiv caietul de
sarcini) respectiv, obţinerea autorizației de construire necesară realizării lucrării.
5.1.5. Asigură asistenţă tehnică de specialitate, din partea proiectantului,
urmărește modul de soluționare a problemelor tehnice sau de altă natură ce se pot
ivi pe parcurs.
5.1.6. După aprobarea de către Consiliul Judeţean Harghita a documentaţiei
tehnico-economice cheltuielile pentru orice modificare solicitată vor fi suportate de
către U.A.T. Comuna Dârjiu.
5.1.7. Se obligă să respecte prevederile legale în vigoare privind achiziţiile
publice, în utilizarea fondurilor din bugetul local disponibilizate în acest scop.
5.1.8. Asigură terenurile şi utilităţile aferente necesare realizării obiectivului,

daca este cazul.
5.1.9. Va asigura întreţinerea şi exploatarea pe durata existenţei acesteia,
suportând cheltuielile necesare.
5.2. U.A.T. Județul Harghita, contribuie la realizarea obiectivului prezentului contract
prin:
5.2.1. Încredinţarea contractelor de execuţie a lucrărilor prin contract de
achiziţie publică, atribuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind
achiziţiile publice.
5.2.2. Asigură cofinanţarea lucrărilor din bugetul consiliului judeţean, pentru
anul 2022 și 2023, în cota parte de 2/3 stabilită anterior, pentru execuţia lucrării,
după depunerea şi acceptarea situaţiilor de lucrări şi a facturilor fiscale, respectiv
finanțarea serviciilor de dirigenție de șantier, precum și, achitarea taxelor legale către
autoritățile de specialitate, în suma maximă de 1.272 mii lei.
5.2.3. Urmăreşte pe teren, prin responsabili desemnați, lucrările efectuate şi
conformitatea cu situaţiile de lucrări, iar după finalizarea investiţiei va verifica
îndeplinirea obligaţiei partenerului privind menţinerea şi asigurarea funcţionării
obiectivelor de investiţii.
5.2.4. Asigură asistenţă tehnică de specialitate, din partea dirigintelui de
șantier, urmărește modul de soluționare a problemelor tehnice sau de altă natură ce
se pot ivi pe parcurs, prin personalul de specialitate din cadrul consiliului judeţean.
5.2.5. După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, obiectivul recepţionat
va fi cuprins în inventarul bunurilor domeniului public al judeţului Harghita şi al
comunei Dârjiu în cota parte în baza finanțării. Întreținerea și reparația obiectivului
de investiții va fi efectuată de către comuna Dârjiu conform prevederilor legislației în
vigoare.
5.3. Derularea contractului de lucrări
5.3.1. Consiliul Județean Harghita asigură derularea contractului de lucrări.
5.3.2. Consiliul Județean Harghita asigură plata lucrărilor din fondurile
provenite din cotele părți de la U.A.T. Comuna Dârjiu în suma maximă de 702 mii lei și
de la U.A.T. Județul Harghita în suma maximă de 1.272, mii lei stabilite anterior.
5.3.3. În baza cererilor de plată emise de Consiliul Județean Harghita, (însoțite
de situații de lucrări și facturi fiscale acceptate de beneficiar) Comuna Dârjiu în
termen de 5 zile de la emiterea acesteia va transfera suma solicitată(cota parte de
1/3 din valoarea facturii fiscale aferentă situației de lucrări) în contul de venituri,
deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, nr. RO55 TREZ 3512 1360 250X XXXX al
Consiliului Județean în vederea realizării plății către executant.
6. Forţa majoră
6.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
6.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
6.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia
acesteia.
6.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice
măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.
6.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea
de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde
celeilalte daune-interese.
7. Notificări
7.1.În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre
acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul
prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
7.3. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau telefax, ea se consideră primită
în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă
nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele
precedente.
8. Rezilierea contractului
8.1. În cazul în care se constată că Comuna Dârjiu prin Consiliul Local al
Comunei Dârjiu nu respectă obligaţiile stipulate în prezentul contract, contractul se
poate rezilia în mod unilateral de către Consiliul Judeţean Harghita printr-o notificare
adresată consiliului local în acest sens, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără
orice alte formalităţi.
8.2. În cazul rezilierii contractului, partea în culpă va suporta daunele cauzate
celeilalte părţi.
9. Prelucrarea datelor cu caracter personal
9.1 Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal
se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și
cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării
proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia,
precum și în scop statistic.

9.2 Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada
contractuală, inclusiv pe
perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
9.3 Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate,
potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui
nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba
despre prelucrare, neprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice
interne sau externe.
9.4 Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe
instituționale toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea
confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.
9.5 Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice
încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract,
în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în
vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile
Regulamentului (UE) 679 / 2016.
9.6 Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu
caracter personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului
principal sau secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi
evidențele activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679 /
2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în
scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP.
9. Dispoziţii finale
10.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale
amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
10.2 Modificarea prezentului contract se face prin act adiţional încheiat între
părţile contractante.
10.3. Pentru nerespectarea totală sau parţială şi pentru executarea
defectuoasă a vreuneia dintre clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să
plătească daune-interese.
10.4. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar
asociaţilor.
U.A.T. Județul Harghita

U.A.T. Comuna Dârjiu

Preşedinte
Primar
___________________________________________________________________
Borboly Csaba
preşedinte

Chiorean Adrian
director general adjunct

