
 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Contractului de asociere pentru realizarea Monumentului comemorativ al 

accidentului de la Huțani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.03.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 5666 din 22.03.2022  al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani privind necesitatea aprobării Contractului de asociere pentru realizarea 

Monumentului comemorativ al accidentului de la Huțani 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 5667 din 22.03.2022 al Direcţiei 

Dezvoltare şi Promovare, Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală, Direcţiei Buget- 

Finanţe, 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. e) 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 Contractul de asociere pentru realizarea Monumentului comemorativ al 

accidentului de la Huțani, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Contractul 

de asociere, prevăzut la art.1. 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
 PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ: 

            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

Botoşani,  

Nr. 74 din 28.03.2022 
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la Hotărârea nr. 74 din  28.03.2022 

(nr. pagini = 4) 
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UAT  Județul Botoșani 

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI                                                       

     UAT Comuna Vlădeni 

CONSILIUL Local VLĂDENI 

Nr. .........din.......... Nr.............din.......... 

 

 

 

 

 

CONTRACT 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 Contract de asociere, 

în următoarele condiții:  

  

Art.1. Părţile contractului 

1. UAT Judeţul Botoşani, cu sediul în .........,  având calitatea de asociat, reprezentat legal 

prin doamna Doina–Elena FEDEROVICI- Preşedinte,  cont .....................................,     

2. UAT Comuna Vlădeni, cu sediul în .........,  având calitatea de asociat, reprezentat legal 

prin domnul Voicu MURARIU- Primar,  cont ......................................     

 

Art.2. Obiectul contractului 

(1) Prin semnarea prezentului Contract de asociere, părțile își exprimă acordul pentru 

realizarea Monumentului comemorativ al accidentului produs în anul 1980, la Huțani.  

(2) Obiectul Contractului de asociere este stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, 

responsabilităţile şi contribuţia fiecărui asociat la cofinanţarea și realizarea Monumentului 

comemorativ al accidentului de la Huțani. 

 

Art.3. Plăţi 

(1) Prețul estimat al lucrărilor Monumentului comemorativ al accidentului de la Huțani se 

stabilește prin hotărâre de către  fiecare consiliu (județean, respectiv local), în urma întocmirii 

devizului general al obiectivului de investiție. 

(2) Părţile vor asigura contribuţia la cofinanţarea obiectivului de investiţii după cum urmează: 

- UAT Judeţul Botoşani, prin Consiliul Județean Botoşani, în calitatea de lider de asociere: 80 

%; 

- UAT Comuna Vlădeni, prin Consiliul Local Vlădeni, în calitatea de asociat: 20%. 

 

Art.4. Durata contractului 

Prezentul Contract 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 

realizarea Monumentului comemorativ al accidentului de la Huțani. 
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Art.5. Drepturile şi obligaţiile liderului de asociere - UAT Judeţul Botoșani  

(1) Drepturile liderului de asociere - UAT Judeţul Botoșani. Liderul de asociere are 

dreptul de a solicita de la asociat furnizarea oricăror informații şi documente legate de obiectivul de 

investiții, în scopul verificării respectării normelor în vigoare în derularea acestuia. 

(2) Obligațiile liderului de asociere - UAT Judeţul Botoșani: 

a) să asigure, prin Direcția de Investiții și Achiziții Publice, desfășurarea procedurilor de 

atribuire a contractului/contractelor de achiziție publică în vederea execuției obiectivului de investiții;  

b) să furnizeze, prin Direcția Arhitectului Șef, schița,  proiectul și devizul Monumentului 

comemorativ al accidentului de la Huțani; 

d)  să asigure obținerea tuturor avizelor/ acordurilor specificate prin certificatul de 

urbanism în scopul emiterii autorizație de construire, aferent U.A.T. Județul Botoșani, precum și 

obținerea altor avize prevăzute de legislația în vigoare;  

e) să monitorizeze derularea investiției, pe baza activității dirigintelui de șantier 

desemnat de autoritatea contractantă; 

f)  să desemneze reprezentanți care vor participa la recepția la terminarea lucrărilor şi la 

recepția finală şi vor semna procesele verbale de recepție întocmite; 

g)  să declare bunul rezultat de interes județean și să-l inventarieze în domeniul public al 

județului. 

 

Art.6. Drepturile şi obligaţiile asociatului – UAT Comuna Vlădeni 

(1)  Drepturile asociatului - UAT Comuna Vlădeni. Asociatul are dreptul de a solicita 

de la liderul de asociere furnizarea oricăror informații şi documente legate de obiectivul de investiții, 

în scopul  verificării respectării  normelor în vigoare în derularea acestuia. 

(2)  Obligațiile asociatului - UAT Comuna Vlădeni: 

a) să asigure contribuția la finanțarea obiectivului de investiții proporțional cu procentul 

prevăzut la art. 3; 

b) să pună la dispoziția liderului de asociere terenul necesar pe care se va construi 

Monumentul. În acest sens, UAT Comuna Vlădeni va asigura, în condițiile Codului administrativ, 

trecerea în domeniul public al județului Botoșani a terenului aferent obiectivului de investiții; 

c) să împuternicească Consiliul Județean Botoșani, prin Direcția de Investiții și Achiziții 

Publice, să desfășoare procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică în vederea execuției 

obiectivului de investiţii; 

d) 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; 

e) să avizeze/însușească documentația de atribuire pentru procedura de achiziție publică în 

vederea execuției lucrărilor; 

f) să asigure obținerea tuturor avizelor/ acordurilor specificate prin certificatul de urbanism în 

scopul emiterii autorizație de construire, aferent UAT Comuna Vlădeni;  

g)  să desemneze reprezentanții care vor participa la recepţia la terminarea lucrărilor şi la 

recepţia finală şi vor semna procesele verbale de recepţie întocmite;  

h) să pună la dispoziția liderului de asociere orice informații și documente privind 

implementarea obiectivului de investiţii, în scopul derulării proiectului; 
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i) să vireze în contul UAT-Județul Botoșani RO ..........................., suma aferentă contribuției 

proprii pentru executarea lucrărilor obiectivului de investiții, în condițiile și la termenele ce îi vor fi 

comunicate de către Consiliul Județean Botoșani, pe baza documentelor justificative transmise de 

către aceasta.  

 

Art.7. Principiile de bună practică ale asocierii 

(1) Părțile semnatare ale Contractului de asociere trebuie să contribuie la realizarea 

lucrării şi să îşi asume responsabilitățile ce le revin în cadrul prezentului Contract de asociere. 

(2) Toate părțile semnatare trebuie să respecte și să aducă la îndeplinire activităţile 

stabilite prin Contract, cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale şi de etică. 

(3) Fiecare parte se angajează să participe la realizarea obiectului Contractului, să 

coopereze, să efectueze şi să îndeplinească în mod corespunzător toate obligaţiile stabilite prin 

prezentul contract.  

(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 

contract. 

(5) Fiecare parte se obligă să păstreze documentele corespunzătoare prezentului contract și a 

documentelor 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. 

 

Art.8.  Notificări 

(1) Comunicarea între părțile semnatare în legătură cu prezentul Contract 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 Contract de asociere i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia 

naţională în vigoare.  

 

Art.10. Modificarea contractului 

(1) Pe durata prezentului Contract, 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 contract 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 contract 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 contract 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 
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Prezentul contract de asociere s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

 

UAT- JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI 

 

UAT- COMUNA VLĂDENI 

CONSILIUL LOCAL VLĂDENI 

Președinte, Primar, 

 

Doina – Elena FEDEROVICI                                      Voicu MURARIU  


