Anexa nr. 2
la HCL nr. 37/2019
MODEL
ACORD DE ASOCIERE
Nr. __________ din data de ________________
Art. 1. CADRUL GENERAL
1.1
Acordul de asociere se încheie în vederea derulării „Programului
judeţean pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în
perioada 2017-2020, şi nu sub forma unei asocieri cu personalitate juridică.
Baza legală a acordului în ceea ce priveşte oportunitatea derulării programului
este Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârea nr. 225/2016 a Consiliului Judeţean Covasna cu
privire la aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea
căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2017-2020, precum şi Hotărârea
Consiliului Local _______ nr. ___/___.
1.2. Procesul-verbal nr. ______/___________ al Comisiei de evaluare și
selecționare a proiectelor depuse în cadrul ”Programului judeţean pentru reabilitarea,
modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2017-2020.
1.3. Scopul proiectului constă în executarea lucrărilor de reparații, reabilitare
și modernizarea căminelor culturale în vederea revitalizării vieții culturale din mediul
rural respectiv comemorarea personalităților eminente din județ.
Art. 2. PĂRŢILE ACORDULUI
2.1. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în Sfântu
Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, jud. Covasna, tel. 0267/311190, reprezentat prin Tamás
Sándor, în calitate de preşedinte și Veres János, director executiv,
şi
Municipiul Târgu Secuiesc, cu sediul în Târgu Secuiesc, p-ţa Gabor Aron nr-24 ,
judeţul Covasna, cod fiscal 4201813, contul nr. ……………………….. deschis la
Treyorţria mun.Tg.Secuiesc, reprezentat prin Bokor Tiberiu în calitate de Primar
Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condiţiilor de colaborare a părţilor
menţionate mai sus, în vederea reabilitării şi modernizării căminului cultural prin
proiectul Reabilitarea şi dotarea Căminului cultural din municipiul Tărgu Secuiesc
str.Ruseni nr.82..

3.2. Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna contribuie cu suma de
25.000,00 lei necesară reabilitării şi modernizării căminului cultural în localitatea
respectivă (ceea ce reprezintă maxim 50% din valoare, dar nu mai mult de 25.000 lei).
3.3. Municipiul Târgu Secuiesc va contribui cu minim 50% din suma totală
necesară reabilitării şi modernizării căminului cultural în localitatea respectivă.
3.4. Contribuția județului Covasna va fi virată în contul beneficiarului după
terminarea proiectului și după depunerea documentelor justificative.
Art. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Județul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna:
- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului;
- are dreptul să solicite de la beneficiar rapoarte şi explicaţii privind
reabilitarea şi modernizarea căminului cultural şi utilizarea sumelor alocate;
- are dreptul să modifice contribuţia proprie sau să rezilieze prezentul contract
dacă beneficiarul comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi
în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către
acesta.
4.2. Municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local:
- se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării Programului;
- se va îngriji de identificarea prestatorilor de servicii şi furnizorilor de produse,
necesare pentru îndeplinirea contractului şi va trimite aceste date Consiliului Județean
Covasna însoţite de copii de pe contractul încheiat, în condițiile legii,
- se obligă să respecte perioada de derulare a programului;
- are dreptul să propună prelungirea perioadei de derulare a programului
prevăzută în prezentul acord, în cazul efectuării cu întârziere a plăţilor de către
finanţator;
- se obligă să utilizeze suma numai în scopul realizării reabilitării şi
modernizării căminului cultural;
- se obligă să reflecte corect în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile
economico-financiare ale programului şi să le prezinte Consiliului Judeţean Covasna
ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării acordului;
- se obligă să specifice, pe durata programului, pe afişe, cataloage, alte materiale
publicitare, faptul că acestea au fost realizate împreună şi cu sprijinul județului
Covasna prin Consiliului Judeţean Covasna;
- se obligă să prezinte Consiliului Judeţean Covasna, în termen de 15 zile de la
data finalizării acţiunii un raport final de activitate, împreună cu documentele
justificative;

- se obligă să accepte controlul şi verificările finanţatorului în legătură cu modul
de utilizare a fondurilor ce reprezintă contribuţie proprie a județului Covasna.
Art. 5. DURATA ACORDULUI
5.1. Prezentul acord se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării
acestuia şi până la 31 decembrie 2019.
Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) îndeplinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) la cererea întemeiată a uneia dintre părţi, de comun acord;
c) rezilierea unilaterală de către partea care şi-a îndeplinit obligaţiile
contractuale.
Art. 7. FORŢĂ MAJORĂ
7.1 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile
legii. Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat, în scris, celeilalte părţi apariţia
cazului de forţă majoră.
Art. 8. CLAUZE SPECIALE
8.1. Prezentul acord intră în vigoare odată cu semnarea de către Preşedintele
Consiliului Judeţean Covasna, conform mandatului aprobat prin Hotărâre a
Consiliului Judeţean Covasna.
8.2. Modificarea prezentului contract de asociere se poate face cu acordul
părţilor prin act adiţional.
8.3. Controlul asupra realizării programului şi cheltuirea sumelor conform
destinaţiei se exercită de către compartimentele de specialitate abilitate ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, cât şi de către alte organe de control
abilitate de lege.
8.4. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi
executarea prezentei se soluţionează pe cale amiabilă, sau, dacă nu este posibilă, de
către instanţele judecătoreşti.
Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un
număr de 2 (două) exemplare, având fiecare aceeaşi forţă juridică, dintre care câte un
exemplar pentru fiecare parte contractantă.
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