
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA                                                                                  Anexa nr. 2 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                               la Hotărârea nr.           /2022 
           al Consiliului Județean Harghita 
 

_________MODEL_________ 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
nr. _________ din ____________ 

 
1.Părţile contractante  

 
 Încheiat între:  
 U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul județean Harghita, având sediul în 
localitatea Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5, telefon 066-207726, fax 066-207703, cod 
fiscal 4245763, cont virament nr. ___________, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, 
reprezentat prin dl. Borboly Csaba, preşedinte,  

şi 
U.A.T. ________________ (U.A.T.), având sediul în localitatea __________, 

telefon ________, cod fiscal _________, cont virament nr. ________________deschis la 
Trezoreria ________, reprezentat legal prin dl./d-na __________, primarul 
_____________(U.A.T.), 
 
 2. Dispoziţii generale 

2.1. Asociaţia creată prin prezentul contract este o asociație 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 Consiliului Judeţean Harghita nr. 
_________din ___________, privind aprobarea asocierii UAT Județul Harghita pin 
Consiliul Județean Harghita cu UAT ________________ în vederea realizării programului 
”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei 
electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT - urile din județul 
Harghita în perioada 2022-2028”,  
Hotărârea UAT _______________ nr. ______din _________, privind aprobarea asocierii 
UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu UAT ______________ în 
vederea realizării programului ”Identificarea oportunităților de investiții în noi 
capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de 
energie pentru UAT - urile din județul Harghita în perioada 2022-2028”, finanțat din 
bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al U.A.T.  ___________________. 
 



2.2. UAT-urile asociate  își vor desfășura activitatea după următoarele principii: 
a.   Independentă juridică a fiecărui asociat;  
b.  Asistenţă financiară, de specialitate, managerială şi juridică, acordată reciproc; 
c.   Prioritatea în realizarea obligaţiilor necesare realizării scopului asociației; 

 
3. Activităţile ce se vor realiza în comun 

 
Achiziționarea și contractarea în cadrul programului a unui servicii de consultanță de 
specialitate având ca obiectiv realizarea unui document cu titlul ”Studiu privind 
oportunități de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din 
sursele regenerabile de energie”, la nivelul UAT ______________, în vederea 
fundamentării, elaborării Notelor conceptuale și al Temelor de proiectare inițierii 
investiției/investițiilor pentru crearea de noi infrastructuri de producție al energiei 
electrice/termice din sursele regenerabile de energie, în limita fondurilor disponibile cu 
această destinație, se va efectua prin grija părţilor. 
 
 4. Durata asocierii 
 4.1. Prezenta asociere intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia 
la sediul Consiliului Județean Harghita şi durează până la finalizarea perioadei de 
monitorizare privind impactul și rezultatele programului, dar nu mai mult de 31.12 2028. 
 4.2. Durata prezentei asocieri poate fi prelungit prin acordul părților prin și 
semnarea unui Act adițional la prezentul contract de asociere. 
 
 5. Obiectul contractului  
Părțile contractante se asociază în vederea identificării unor soluții de utilizare la nivel 
local a surselor regenerabile de energie care să conducă la creşterea capacităților de 
producere a energiei electrice/ termice, respectiv soluții aplicabile la nivelul nevoile 
locale, prin achiziționarea serviciilor de consultanță prin intermediul Unității Centralizate 
de achiziții publice pentru realizarea la nivelul UAT-ului ___________________,  a unui 
”Studiu privind oportunități de investiții în noi capacități de producție al energiei 
electrice/termice din sursele regenerabile de energie” 
 

5.1. U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, contribuie la 
realizarea obiectivului prezentului contract prin: 

5.1.1. Asigurarea cofinanțării pentru realizarea prestării de servicii de consultanță 
în cota-parte de  _____% din valoarea totală a serviciilor de consultanță, în valoarea 
maximă de __________ lei şi includerea acestei sume în bugetul de venituri și cheltuieli 
al judeţului Harghita pe anii bugetari 2022-2023. 

5.1.2. Achiziționarea prin intermediul Unității Centralizate de achiziții publice a 
serviciilor de consultanță, care vor fi prestate în regim de plată cu ora în limita serviciilor 
efectiv realizate, prin încheierea unui contrat de prestare de servicii încheiat între UAT-



urile asociate și prestator.  
5.1.3. Efectuarea virării sumelor pentru serviciile de consultanță privind realizarea 

obiectului asocierii în limita serviciilor efectiv realizate și aprobate prin semnarea unui 
proces verbal de predare-primire și prin aprobarea documentului ”Studiu privind 
oportunități de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din 
sursele regenerabile de energie”  de către Consiliul Local ale UAT _________________. 

5.1.4. Urmărirea pe o perioadă de minim 5 ani cu privire la măsurile luate de către 
UAT_______________, în implementarea și realizarea investițiilor în domeniul obținerii 
energiei electrice din surse regenerabile identificate în ”Studiu privind oportunități de 
investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele 
regenerabile de energie”, ca rezultat al prestării serviciilor de consultanță în cadrul 
programului. 

 
5.2. U.A.T. ___________________, contribuie la realizarea obiectului prezentului 

contract prin: 
5.1.1. Asigurarea cofinanțării pentru realizarea prestării de servicii de consultanță 

în cota-parte de _____ % din valoarea totală a serviciilor de consultanță, în valoarea 
maximă de __________ lei, şi includerea acestei sume în bugetul de venituri și cheltuieli 
al UAT _____________ pe anii bugetari 2022-2023. 
            5.1.2. Încheierea unui acord cadru cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita în vederea achiziționării, prin intermediul Unității Centralizate de achiziții 
publice a serviciilor de consultanță. 

5.1.3. Efectuarea virării sumelor pentru serviciile de consultanță privind realizarea 
obiectului asocierii în limita serviciilor efectiv realizate și aprobate, prin semnarea unui 
proces verbal de predare-primire și prin aprobarea documentului ”Studiu privind 
oportunități de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din 
sursele regenerabile de energie”  de către Consiliul Local ale UAT _________________. 

5.1.4. În baza documentului ”Studiu privind oportunități de investiții în noi 
capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie” 
aprobat de către Consiliul Local________________, va elabora Note conceptuale și 
Teme de proiectare în vederea inițierii unor noi investiții care vor sta la baza elaborării 
unor proiecte necesare accesării fondurilor nerambursabile prin intermediul 
programelor PNRR, AFM, fonduri europene și guvernamentale etc. 

5.1.5. Realizarea de rapoarte anuale și depunerea acestuia la Consiliul Județean 
Harghita, pe o perioadă de minim 5 ani, cu privire la măsurile luate de către 
UAT_______________, în implementarea și realizarea investițiilor în domeniul obținerii 
energiei electrice din surse regenerabile identificate în ”Studiu privind oportunități de 
investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele 
regenerabile de energie”, ca rezultat al prestării serviciilor de consultanță în cadrul 
programului. 
 



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 forței 
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 accepțiunea 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 poștală, ea va fi transmisă, prin 
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de 
destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. 

7.3. Dacă notificarea se trimite prin e-mail, 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 modalitățile prevăzute la alineatele 
precedente. 
 

8. Rezilierea contractului 
 

 8.1. În cazul în care se constată că UAT _______________ nu respectă obligaţiile 
stipulate în prezentul contract, contractul se poate rezilia în mod unilateral de către UAT 
Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, printr-o notificare adresată consiliului 
local în acest sens, fără intervenția instanței de judecată şi fără orice alte formalități. 
 
 8.2. În cazul rezilierii contractului, partea în culpă va suporta daunele cauzate 
celeilalte părţi. 
 

 



9. Dispoziţii  finale 
 
 9.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, 
ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 
 9.2 Modificarea prezentului contract se face prin act adiţional încheiat între 
părţile contractante. 
 9.3. Pentru nerespectarea totală sau parțială şi pentru executarea defectuoasă a 
vreuneia dintre clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-
interese. 
 
Prezentul contract de asociere se încheie în format electronic prin semnătură digitală 
 
  
 
U.A.T. Județul Harghita U.A.T. __________ 
  
          Preşedinte      Primar 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Borboly Csaba               Bíró Barna Botond           Zonda Erika                     Péli Levente 
    Președinte                    Vicepreședinte          Director general        Director general adjunct 
 
 
 
 
 
 
 
_____________, ___.__.2022 
   


