HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de Asociere pentru realizarea obiectivului de investiţii „Pod de
beton armat peste râul Siret, pe drumul judeţean DJ 291K km.7+220, Zamostea, jud. Suceava şi
Talpa, jud. Botoşani”
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04.02.2022,
analizând Referatul de aprobare nr. 2124 din 31.01.2022 al Președintelui Consiliului
Județean Botoșani privind aprobarea Acordului de Asociere pentru realizarea obiectivului de
investiţii „Pod de beton armat peste râul Siret, pe drumul judeţean DJ 291K km.7+220, Zamostea,
jud. Suceava şi Talpa, jud. Botoşani”,
având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 2125 din 31.01.2022 al Direcţiei
Dezvoltare şi Promovare, al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală, Direcţiei BugetFinanţe, şi Direcției Investiții și Achiziții Publice
- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;
- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri
europene,
în conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), e), alin. (5) lit. l) şi alin. (7) lit. a), c), art. 196 alin. (1) lit.
a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se aprobă Acordul de Asociere pentru realizarea obiectivului de investiţii „Pod de beton
armat peste râul Siret, pe drumul judeţean DJ 291K km.7+220, Zamostea, jud. Suceava şi Talpa, jud.
Botoşani”.
Art. 2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Acordul de
Asociere, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 3 Hotărârea Consiliului Botoșani nr. 50/16.05.2001 privind Asocierea Consiliului Judeţean
Botoşani cu Consiliul Judeţean Suceava pentru execuția obiectivului de investiție ”Pod de beton
armat peste râul Siret, DC 73, km 2+625 Zamostea, județul Suceava și Talpa, județul Botoșani” își
încetează aplicabilitatea.
Art. 4 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

Botoşani,
Nr. 26 din 04.02.2022

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

ANEXA
la Hotărârea nr. 26 din 04.02.2022
(nr. pagini = 5)

Acord de asociere
pentru realizarea obiectivului de investiţii „Pod de beton armat pe DJ 291K,
peste râul Siret, km 7+220 Zamostea, jud. Suceava, Talpa – jud. Botoșani”

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

Anexa
UAT- Județul Suceava
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
Nr. .........din..........

UAT-Județul Botoșani
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
Nr.............din..........

ACORD DE ASOCIERE
Având în vedere dispozițiile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, ținând cont de realizarea interesului public local,
s-a convenit încheierea prezentului Acord de asociere, în următoarele condiții:
Art.1. Părţile:
1. UAT- Judeţul Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, str. Ștefan cel Mare nr.36,
având calitatea de lider de asociere, reprezentat legal prin domnul Gheorghe FLUTUR –
Preşedinte, cont .....................................
2. UAT- Judeţul Botoşani, cu sediul în ........., având calitatea de asociat, reprezentat
legal prin doamna Doina–Elena FEDEROVICI- Preşedinte, cont .....................................
Art.2. Obiectul:
(1) Prin semnarea prezentului Acord de asociere, părţile îşi exprimă acordul pentru
realizarea obiectivului de investiţii „Pod de beton armat pe DJ 291K, peste râul Siret, km
7+220 Zamostea, jud. Suceava, Talpa – jud. Botoșani”.
(2) Obiectul Acordului de asociere este stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor,
responsabilităţile şi contribuţia fiecărui asociat la cofinanţarea obiectivului de investiţii
„Pod de beton armat pe DJ 291K, peste râul Siret, km 7+220 Zamostea, jud. Suceava,
Talpa – jud. Botoșani”.
Art.3. Plăţi:
(1) Prețul estimat al lucrărilor obiectivului de investiţii „Pod de beton armat pe DJ
291K, peste râul Siret, km 7+220 Zamostea, jud. Suceava, Talpa – jud. Botoșani” se
stabilește prin hotărâre de către fiecare consiliu județean, în urma întocmirii devizului
general la faza Studiu de fezabilitate.
1

(2) Părţile vor asigura contribuţia la cofinanţarea obiectivului de investiţii după cum
urmează:
UAT- Judeţul Suceava prin Consiliul Județean Suceava în calitatea de lider de
asociere: 50 %;
UAT- Judeţul Botoșani prin Consiliul Județean Botoșani în calitatea de asociat:
50%.
Art.4. Durata acordului:
Prezentul Acord de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părți şi
se încheie la data semnării Procesului verbal de recepţie finală de către comisia de recepţie
finală, după executarea obiectivului de investiţii „Pod de beton armat pe DJ 291K, peste
râul Siret, km 7+220 Zamostea, jud. Suceava, Talpa – jud. Botoșani”.
Art.5. Drepturile şi obligaţiile liderului de asociere UAT- Judeţul Suceava:
(1) Drepturile liderului de asociere UAT- Judeţul Suceava:
Liderul de asociere are dreptul de a solicita de la asociat furnizarea oricăror
informaţii şi documente legate de obiectivul de investiţii, în scopul verificării respectării
normelor în vigoare în derularea acestuia.
(2) Obligaţiile liderului de asociere UAT- Judeţul Suceava:
a) să asigure, prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava, desfăşurarea
procedurilor de atribuire a contractului/contractelor de achiziţie publică având ca obiect:
1. expertizarea elementelor constructive de pe amplasamentul lucrării;
2. întocmirea studiului de fezabilitate – SF;
3. întocmirea proiectului tehnic de execuţie – PT;
4. executarea lucrărilor în vederea execuţiei obiectivului de investiţii „Pod de beton armat
pe DJ 291K, peste râul Siret, km 7+220 Zamostea, jud. Suceava, Talpa – jud. Botoșani”.
b) să asigure, prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava obținerea tuturor
avizelor/acordurilor specificate prin certificatul de urbanism în scopul emiterii autorizației
de construire, aferent UAT- Județul Suceava;
c) să semneze, prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava
contractul/contractele de achiziţie în vederea execuţiei obiectivului de investiţii „Pod de
beton armat pe DJ 291K, peste râul Siret, km 7+220 Zamostea, jud. Suceava, Talpa –
jud. Botoșani”;
d) să asigure contribuţia la finanţarea obiectivului de investiţii proporţional cu
procentul prevăzut la art.3;
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e) să vireze în contul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava RO
............................... deschis la Trezoreria Municipiului Suceava suma reprezentând
contravaloarea obligației de plată a UAT-Judeţul Botoșani prin Direcția Județeană de
Drumuri Botoșani stabilită conform art.3 alin.(2) din prezentul Acord de asociere, virată
de UAT- Județul Botoșani în conformitate cu art.6 alin 2 lit a);
f) să asigure urmărirea execuţiei lucrărilor prin dirigintele de şantier, numit prin
dispoziție de către Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava;
g) să participe la examinarea şi măsurarea lucrărilor executate, să verifice şi să
semneze situaţiile de lucrări întocmite de executant, prin dirigintele de șantier numit prin
dispoziție de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava ;
h) să supravegheze desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi să stabilească conformitatea
lor cu specificaţiile din contract, prin Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava;
i) să desemneze reprezentanții care vor participa la recepţia la terminarea lucrărilor
şi la recepţia finală şi vor semna procesele verbale de recepţie întocmite;
j) UAT-Județul Suceava se obligă prin Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri
Suceava să comunice UAT-Județul Botoșani, prin Direcția Județeană de Drumuri și
Poduri Botoșani documentele justificative aferente lucrărilor executate, în vederea virării
în contul UAT-Județul Suceava RO ............................................. a sumei aferentă
contribuției proprii a UAT- Judeţul Botoșani la executarea lucrărilor prevăzute la art.2.
Art.6. Drepturile şi obligaţiile asociatului UAT- Judeţul Botoșani:
(1) Drepturile asociatului UAT- Judeţul Botoșani:
Asociatul are dreptul de a solicita de la liderul de asociere furnizarea oricăror
informaţii şi documente legate de obiectivul de investiţii, în scopul verificării respectării
normelor în vigoare în derularea acestuia.
(2) Obligaţiile asociatului UAT- Judeţul Botoșani:
a) să asigure prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani contribuţia la
finanţarea obiectivului de investiţii proporţional cu procentul prevăzute la art.3.
b) să împuternicească Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava să desfăşoare
procedurile de atribuire a contractului/contractelor de achiziţie publică în vederea
execuţiei obiectivului de investiţii „Pod de beton armat pe DJ 291K, peste râul Siret, km
7+220 Zamostea, jud. Suceava, Talpa – jud. Botoșani” conform art.5 alin (2) lit.a);
c) să desemneze un reprezentant care va face parte din Comisia de evaluare a ofertelor
de participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică în vederea execuției
lucrărilor conform art.5 alin.(2 ) lit.a pct.4;
d) să avizeze/însuși documentația de atribuire pentru procedura de achiziție publică
în vederea execuției lucrărilor conform art.5 alin.(2 ) lit.a pct.4;
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e) să asigure obținerea tuturor avizelor/ acordurilor specificate prin certificatul de
urbanism în scopul emiterii autorizație de construire, aferent UAT- Județul Botosani;
f) să asigure urmărirea execuţiei lucrărilor prin dirigintele de şantier, numit de către
Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani;
g) să participe la examinarea şi măsurarea lucrărilor executate, să verifice şi să
semneze situaţiile de lucrări întocmite, prin dirigintele de șantier desemnat;
h) să supravegheze desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi să stabilească conformitatea lor
cu specificaţiile tehnice din proiect, prin dirigintele desemnat;
i) să desemneze reprezentanții care vor participa la recepţia la terminarea lucrărilor
şi la recepţia finală şi vor semna procesele verbale de recepţie întocmite;
j) se obligă să pună la dispoziția liderului de asociere orice informații și documente
privind implementarea obiectivului de investiţii „Pod de beton armat pe DJ 291K, peste
râul Siret, km 7+220 Zamostea, jud. Suceava, Talpa – jud. Botoșani”, în scopul derulării
proiectului;
k) se obligă să vireze în contul UAT-Județul Suceava
RO
...................................................... prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani,
suma aferentă contribuției proprii pentru executarea lucrărilor obiectivului de investiţii
„Pod de beton armat pe DJ 291K, peste râul Siret, km 7+220 Zamostea, jud. Suceava,
Talpa – jud. Botoșani”, în condițiile și la termenele ce îi vor fi comunicate de către
Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava, pe baza documentelor justificative
transmise de către aceasta;
Art.7. Principiile de bună practică ale asocierii:
(1) Părțile semnatare ale Acordului de asociere trebuie să contribuie la realizarea
lucrării şi să îşi asume responsabilitățile ce le revin în cadrul prezentului Acord de
asociere.
(2) Toate părțile semnatare trebuie să respecte și să aducă la îndeplinire activităţile
stabilite prin Acord, cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale şi de etică.
(3) Fiecare parte se angajează să participe la realizarea obiectului Acordului, să
coopereze, să efectueze şi să îndeplinească în mod corespunzător toate obligaţiile stabilite
prin prezentul Acord.
(4) Fiecare parte se angajează să comunice în termeni rezonabili celeilaltei părți, orice
fapt, problemă sau întârziere susceptibilă de a afecta realizarea lucrării pentru care s-a
încheiat prezentul Acord.
(5) Fiecare parte se obligă să păstreze documentele corespunzătoare prezentului Acord și
a contractelor încheiate în baza acestuia, inclusiv înscrisurile care certifică plățile
efectuate, în vederea asigurării transparenței și a unei evidențe conforme. Toate
documentele vor fi păstrate în condițiile și termenele prevăzute de legislația specifică în
vigoare.
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Art.8. Notificări:
(1) Comunicarea între părțile semnatare în legătură cu prezentul Acord se va face în
scris, precum și prin alte mijloace de comunicare, respectiv: telefon, fax sau e-mail.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire.
Art.9. Legea aplicabilă:
Prezentului Acord de asociere i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia
naţională în vigoare.
Art.10. Modificarea acordului:
(1) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor impun acest lucru şi
care nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de asociere,
cu condiţia ca modificările respective să nu ducă la blocarea executării lucrărilor
prevăzute la art.2 din Acord.
(2) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este
convenită de ambele părţi.
Art.11. Litigii:
Orice neînțelegere care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi
soluţionată pe cale amiabilă, iar în situaţia în care nu se ajunge la nici un acord, aceasta
va fi soluţionată de instanţele competente din România.
Art.12. Dispoziţiile finale:
Părţile convin că prezentul acord este guvernat de limba română.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte.

UAT- JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
SUCEAVA

UAT- JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN
BOTOȘANI

Președinte,

Președinte,
Doina – Elena FEDEROVICI

Gheorghe FLUTUR
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