
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA VALEA CALUGAREASCA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind asocierea UAT Valea Calugareasca, judetul Prahova cu UAT Bucov, judetul Prahova in 

vederea realizarii obiectivului de interes public ,Amenajare intersectie DNlB cu De 3823" 

A vand In vedere : 
Expunerea de motive a primarului comunei Valea Calugareasca nr.l9120/26.09.20 16 ~i 

raportul de specialitate al compartimentului buget, finante, contabilitate din cadrul primariei, 
nr.l9122/26.09.20 16 

Avizul de legalitate al secretarului, avizul favorabil al comisiei de specialitate, 
Prevederile art.35, alin.l Din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
In temeiul art.36 alin. 7 lit. a) ~i art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica !ocala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Valea Calugareasca adopta prezenta hotarare: 

Art.l Aproba asocierea UA T Valea Calugareasca, judetul Prahova cu UAT Bucov, 
judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public ,Amenajare intersectie DN I B 
cu De 3823" 

Art 2 Aproba alocarea sumei de 20.00 mii lei din bugetul local pentru demararea acestui 
pwiect si realizarea "PT si avize amenajare intersectie DN lB cu De 3823", reprezentand 50% din 
valoarea acestora. 

Art.3 Aproba modelul contractului de asociere, anexa nr.l Ia prezenta hotarare ce face 
parte integranta din prezenta, si imputerniceste Primarul Comunei Valea Calugareasca sa 
semneze contractu! de asociere si actele aditionale. 

Art.4 Secretarul localitatii va comunica prezenta hotarare persoanelor si institutiilor 
interesate. 
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CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, 

GHEORGHE MARIA FJ;J.,ICIA 
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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA VALEA CALUGAREASCA 
Nr ........ / ......... 

CONTRACT DE ASOCIERE 

CAPITOLULI 
PARTILE CONTRACTANTE 

Anexa nr.l 

Jntre Comuna Valea Calugareasca, reprezentat prin domnul Vasilica Neacsu-Primar a! Comunei 
Valea Calugareasca, cu sediul in Comuna Valea Calugareasca, nr 204, pede o parte si Comuna Bucov 
reprezentat prin Savu Ion- Primar a! Comunei Bucov, cu sediul in Bucov, Soseaua Nationala, nr.l 00 

In baza Hotararii Consilului Local a! Comunei Valea Calugareasc nr. si a Hotararilor 
Consilului Local a! Comunei Bucov nr , conform prevederilor art. 36 alin. (7) lit. c) din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica !ocala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

CAPITOLUL II 
OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.l-Obiectul contractului de asociere il constituie finantarea lucrarii: ,Amenajare intersectie 
DNlB cu De 3823" 

Art.2-0biectul care se va realiza face parte din domeniul public al localitatii, potrivit prevederilor 
Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare. 

CAPITOLUL III 
TERMENUL 

Art.3-Prezentul contract intra in vigoare Ia data incheierii si dureaza pana Ia data de 31 decembrie 
2016 

Art.4-Contractul de asociere inceteaza in urmatoarele cazuri: 
a) Ia expirarea termenului prevazut Ia art. 3 
b) cu acordul partilor contractuale; 
c) prin nerespectarea clauzelor contractuale,constatarea facandu-se de organele de control 

abilitate prin lege. 



CAPITOLUL IV 
OBLIGATIILE PARTILOR 

Art.S- In anul 2016 pmiile vor aloca urmatoarele sume: 
-Comuna Valea Calugareasca: 20.000 lei, reprezentand 50% din valoarea 

proiectului tehnic sial avizelor in vederea realizarii "Amenajare intersectie DNIB cu De 3823" 
-Comuna Bucov: 20.000 lei reprezentand 50% din valoarea 

proiectului tehnic si a! avizelor in vederea realizarii "Amenajare intersectie DNIB cu De 3823" 

Art.6-Primarul Comunei Valea Calugareasca se obliga: 
a) sa asigure trasmiterea fondurilor in contul deschis Ia Trezorerie de Comuna Bucov in 7 

zile lucratoare de Ia data depunerii solicitarilor facute de catre Comuna Bucov insotite de 
catre copii dupa urmatoarele documente care au aplicata mentiunea "conform cu 
originalul": 

partea din bugetul Comunei Bucov din care sa reiasa Ia partea de venituri programul 
cu sursa unde urmeaza sa se vireze suma alocata de catre Comuna Valea 
Calugareasca, Ia partea de cheltuieli programul cu capitolul de unde urmeaza sa se 
faca platile pentru lucrarile ce fac obiectul contractului de asociere 
Fisa obiectivului de investitii 
Contractu! de lucrari, servicii cu viza "CFP" 
Situatii de lucrari- vizae de diriginte santier 
Autorizatii de constructii 
Proces verbal predare amplasament 
Hotararea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico economici si a SF-ului 
Facturile ce vor avea viza " bun de plata" si viza " CFP" 
Declaratia pe proprie raspundere a ordonatorului de credite , sub sanctiunea legii 
penale ca lucrarile, serviciile pentru care se solicita transferul din Bugetul local al 
Comunei Valea Calugareasca pentru suma de sunt executate si nu au fost 
decontate din alte surse si sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea si lealitatea 
datelor prezentate. 

b) sa desemneze un reprezentant a! Comunei Valea Calugareasca,care sa verifice fizic si 
valoric stadiul lucrarilor care fac obiectul contractului de asociere,conform art.] si a 
sumelor alocate conform mi.5 

Art.7-Primarul Comunei Bucov se obliga: 
a)sa deruleze si sa urmareasca lucrarile,sa verifice si sa centralizeze procesele verbale de 
receptie,pe faze de lucrari si Ia terminarea lucrarilor in calitatea sa de ordonator principal de 
credite; 
b) sa utilizeze sumele virate de parteneri conform destinatiei.Angajarea fondurilor se va 
efectua numai pe baza de documente legale si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare; 

c)sa gestioneze sumele totale destinate finantarii acestui obiectiv potrivit normelor in 
vigoare.Decontarea facturilor se va face proportional cu sumele stabilite prin prezentul 
contract. 
d) sa depuna solicitari catre Comuna Valea Calugareasca insotite de catre copii dupa 
urmatoarele documente care au aplicata mentiunea "conform cu originalul": 



partea din bugetul Comunei Bucov din care sa reiasa Ia partea de venituri programul 
cu sursa unde urmeaza sa se vireze suma alocata de catre Comuna Valea 
Calugareasca, Ia partea de cheltuieli programul cu capitolul de unde urmeaza sa se 
faca platile pentru lucrarile ce fac obiectul contractului de asociere 
Fisa obiectivului de investitii 
Contractu! de lucrari, servicii cu viza "CFP" 
Situatii de lucrari- vizae de diriginte santier 
Autorizatii de constructii 
Proces verbal predare amplasament 
Hotararea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico economici si a SF-ului 
Facturile ce vor avea viza" bun de plata" si viza " CFP" 
Declaratia pe proprie raspundere a ordonatorului de credite , sub sanctiunea legii 
penale ca Iucrarile, serviciile pentru care se solicita transferul din Bugetul local al 
Comunei Valea Calugareasca pentru suma de sunt executate si nu au fost 
decontate din alte surse si sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea si lealitatea 
datelor prezentate. 

CAPITOLULV 
ALTECLAUZE 

Art.S-Partile prezentului contract raspund,in conditiile legii,de utilizarea sumelor primite pentru 
realizarea obiectului contractului. 

Art.9-Derularea proiectului in cadrul acestui parteneriat se supune regulilor din domeniul 
achizitiilor publice, reglementate prin Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 

Art.lO-Situatia de forta majora exonereaza partile de raspundere in ceea ce priveste indeplinirea 
obligatiilor ce le revin. 

Art.ll-Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti,in termen de 5 
zile,producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 

CAPITOLUL VI 
DISPOZITII FINALE 

Art.12-Modificarea prevederilor cuprinse in prezentul contract se face numai 
cu acordul partilor,prin act aditional. 

Art.13-Litigiile de orice fel,decurgand din executarea prezentului contract,se vor solutiona,in 
principal,pe cale amiabila si ,in subsidiar,de catre instantele judecatoresti competente/ 



Art.14-Dispozitiile prezentului contract se vor completa cu prevederile legale in materie. 

Art.15-Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare,cate unul pentru fiecare 
parte,astazi _____ _ 

COMUNA V ALEA CALUGAREASCA 
PRIMAR 

Vasilica Neacsu 

SECRETAR, 
Gheorghe Maria Felicia 

CONTABIL, 
Adriana Baican 

COMUNA BUCOV 
PRIMAR 
Savu Ion 

SECRETAR, 
Nae Florentina Cristina 

CONTABIL, 
Tanase Ionut 


