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Tel.0245267004, fax 0245267007 

e-mail. nucet@cjd.ro 

 
    

 
 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asocierii dintre comuna Nucet, județul Dâmbovița 
prin Consiliul Local al Comunei Nucet și comuna Gura Șuții, județul 

Dâmbovița pentru realizarea în comun a obiectivului de investitie “Construire 
pod peste râul Dâmbovița” 

 
 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință extraordinară la data de 28.09.2021, 

având în vedere: 
 

– Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub 
nr.36/21.09.2021; 

– Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 
înregistrat sub nr. 9784/21.09.2021; 

– Raportul de specialitate al consilierului achiziții publice înregistrat sub nr. 
8980/30.08.2021; 

– Prevederile Hotărârii Consiliului Local Gura Șuții, județ Dâmbovița 
nr.22/08.04.2021 pentru asocierea comunei Gura Șuții prin Consiliul Local Gura 

Șuții cu comuna Nucet prin Consiliul Local Nucet în vederea realizării în comun 
a obiectivului de investitie “Construire pod peste râul Dâmbovița” ; 

– Prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

– Prevederile art.129 alin.(2) lit. “e si alin.(9) lit.“c”din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet. 
 

În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 Art.1.(1) Se aprobă asocierea comunei Nucet, județul Dâmbovița prin Consiliul Local 

al Comunei Nucet și comuna Gura Șuții, județul Dâmbovița pentru realizarea în comun a 
obiectivului de investitie “Construire pod peste râul Dâmbovița” prin Programul ”Anghel 
Saligny”. 
 (2) Se aprobă Contractul-cadru de asociere în vederea realizării obiectivului de 

investiții “Construire pod peste râul Dâmbovița”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 



  
 (3) Se acordă mandat special doamnei Luisa Marioara Bărboiu, primarul comunei 

Nucet, pentru semnarea contractului de asociere și a protocolului de administrare în comun 

a obiectivului de investiții “Construire pod peste râul Dâmbovița”. 
 Art.2. Se aprobă cota de asociere 50%-50% din valoarea construcții +montaj (C+M) 

a obiectivului. 
 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin consilierul 

achiziții publice și șef birou financiar contabil impozite și taxe. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei 

Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării9 controlului de 
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în 

Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.         
 
      
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ 

   Mihaela Luminița NICOLAE                 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                                 Elena Claudia POPESCU 

 
 
 
 

Nr. 45 din 28 septembrie 2021 
 
 
Total consilieri :          13 

Consilieri prezenți :    .12.. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  ..12..    voturi pentru, 
                                                   ...0..    voturi împotriva 

                                       …0..     abțineri. 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
45/28.09.2021 

 

Nr. 
crt. 

 Operaţiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN 

 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p 
simplă p absolută p calificată 

28.09.2021  

2 Comunicarea către primar 29.09.2021  

3 Comunicarea către prefectul judeţului 04.10.2021  

4 Aducerea la cunoştinţa publică 04.10.2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual 

-  

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce 
efecte juridice, după caz 

04.10.2021  

 

 

http://www.comunanucet.ro/


Anexa la H.C.L. nr. 45/28.09.2021 
  

CONTRACT DE ASOCIERE 

în vederea realizării obiectivelor de investitii prin Programul ”Anghel Saligny”  
 
 

 Art. 1. PĂRŢILE 

 Între 
  COMUNA NUCET prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCET cu sediul 
în comuna Nucet, sat Nucet, nr. 485, judetul Dambovita, reprezentat prin doamna Luisa 
Marioara Bărboiu–primar al comunei Nucet, pe de altă parte, în calitate de asociat 

 
și 
 
  COMUNA GURA ȘUȚII prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURA ȘUȚII cu 

sediul în comuna Gura Șuții, str. Principală, nr. 485, județul Dâmbovița, reprezentat prin 
domnul Dinu Constantin–primar al comunei Gura Șuții, pe de altă parte, în calitate de 
asociat 
 

 În baza: 

 Hotărârii Consiliului Local Gura Șuții nr. ....................................privind aprobarea 
asocierii dintre UAT Gura Șuții prin Consiliul Local Gura Șuții si  UAT Nucet prin 
Consiliul Local Nucet în vederea realizării unor obiective de 

investitii/dotării/proiecte/lucrări sau servicii de interes public, 

 Hotărârii Consiliului Local Nucet nr. ...........................................privind aprobarea 
asocierii dintre UAT Gura Șuții prin Consiliul Local Gura Șuții si  UAT Nucet prin 
Consiliul Local Nucet, în vederea realizării unor obiec tive de 

investitii/dotării/proiecte/lucrări sau servicii de interes public au convenit 
următoarele: 

 Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 Obiectul acestui contract de asociere îl reprezintă, realizarea proiectului privind 

obiectivul de investitii “Construire pod peste râul Dâmbovița” prin Programul ”Anghel 
Saligny” 
  Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI 

 (1)Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia si are 

valabilitate, până la data încheierii Raportului Final. 
 (2)Implementarea proiectului va începe din ziua următoare datei semnării 
contractului de asociere. 
 Art. 4. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE/PARTENERIAT  

 Contractul de finantare încetează în următoarele cazuri: 
 1) la expirarea termenului prevăzut la art.3. 
 2) cu acordul părtilor contractante. 
 3) prin nerespectarea clauzelor contractuale, constatarea făcându-se de 

organele de control abilitate prin lege. 
 Art. 5. APORTURILE PĂRTILOR 

 (1) Valoarea totală pentru realizarea proiectului eligibil pentru finantare este 
estimată la ..............., inclusiv TVA , în conformitate cu cererea de finantare. 

 (2)  Contributia Consiliului Local al comunei Nucet este de ............, inclusiv 
TVA, reprezentând 50% din valoarea contractului de ........... . 
 (3) Contributia Consiliului Local al comunei Gura Șuții este de ............, inclusiv 
TVA, reprezentând 50% din valoarea contractului de ........... . 
   Art. 6. OBLIGATIILE PĂRTILOR 



 A Consiliul Local al comunei Gura Șuții și se obligă: 
 1) Să asigure transmiterea sumelor reprezentând 50% din valoarea proiectului 
în contul deschis la Trezoreria ........................., municipiul/orasul/comuna ......................, 

 2) Să desemneze reprezentanti din directia de specialitate a acestuia, care să 
verifice corespondenta între suma alocată si documentele solicitate la decontare în cadrul 
Programului ”Anghel Saligny”. 
 3) Să desemneze un reprezentant din partea Consiliului Local al comunei Gura 

Șuții, care să participe la receptia la terminarea lucrărilor care fac obiectul asocierii, în 
calitate de invitat. 
 B Consiliul Local al comunei Nucetse obligă: 
 1) Să asigure transmiterea sumelor reprezentând 50% din valoarea proiectului 

în contul deschis la Trezoreria ........................., municipiul/orasul/comuna ......................, 
 2) Să desemneze reprezentanti din directia de specialitate a acestuia, care să 
verifice corespondenta între suma alocată si documentele solicitate la decontare în cadrul 
Programului ”Anghel Saligny”. 

 3) Să desemneze un reprezentant din partea Consiliului Local al comunei 
Nucet, care să participe la receptia la terminarea lucrărilor care fac obiectul asocierii, în 
calitate de invitat. 
 Art.7. PROCEDURI DE PLATĂ 

(1)  Fiecare parte asociată va face plătile în cadrul contractului în functie de alocările 
bugetare, astfel încât, la finalul contractului de finantare, fiecare dintre părti să-si 
onoreze obligatiile contractuale, plătile efectuate de unul din asociati nefiind 
conditionată de plata concomitentă a cotei celeilalte părti asociate, conditia fiind ca 

la finalul contractului fiecare dintre părti să aibă achitate obligatiile financiare. 
(2)  În termen de cel mult 60 de zile de la finalizarea proiectului, se va încheia Raportul 

final la terminarea lucrărilor. 
(3)  Nerespectarea de către unul dintre asociași a obligaţiilor asumate prin contractul 

de asociere atrage obligarea acestuia la restituirea parţială sau integrală a sumelor 
primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în condiţiile 
legii. 

(4)  După finalizarea proiectului se va întocmi Procesul verbal de predare – primire 

pentru valoarea achitată în cadrul contractului de asociere. 
 Art. 8 ALTE CLAUZE 

 UAT-urile în calitate de asociati ai prezentului contract răspund, în conditiile legii, de 
utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectului contractului. 

 În cazul modificărilor de taxe si impozite care vor modifica valoarea contractului de 
asociere, se vor încheia acte aditionale de actualizare a clauzelor contractuale, 
semnate de cei doi asociati. 

 Derularea proiectului în cadrul acestui contract de asociere se supune regulilor din 

domeniul achizitiilor publice, reglementate prin Legea nr. 98/2016 – privind 
achizitiile publice, achizitii de care răspundasociatii /parteneri secunzi. 

 Situatiile de fortă majoră exonerează părtile de răspundere în ceea ce priveste 
îndeplinirea obligatiilor ce le revin. 

 Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen 
de 5 zile, producerea evenimentului si să ia măsurile posibile în vederea limitării 
consecintelor lui. 

 Modificarea prevederilor cuprinse în prezentul contract se face numai cu acordul 

părtilor, prin act aditional, semnat de către cei doi asociati. 

 Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, se vor 
solutiona, în principal, pe cale amiabilă si în subsidiar, de către instantele 
judecătoresti competente. 

 Dispozitiile prezentului contract se vor completa cu prevederile legale în materie. 



 Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, în 
limba română, astazi ...................... 
 

ASOCIAT,           ASOCIAT , 
 U.A.T. comuna GURA ȘUȚII        U.A.T. comuna NUCET 
 PRIMAR,             PRIMAR, 
ing. Constantin DINU         ing. Lui Marioara BĂRBOIU 

 
 
 
SECRETARUL GENERAL     SECRETARUL GENERAL 

AL COMUNEI GURA ȘUȚII,       AL COMUNEI NUCET, 
 Dumitru OLTEANU       Elena Claudia POPESCU  
 
 

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE     BIROU FINANCIAR CONTABIL 
Șef birou,              IMPOZITE ȘI TAXE 
...............................................               Șef birou, 
                  Ec. Mariana PETRE 

 
 

 
 

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,       CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, 
....................................................        jr. Daniela CATRINA 
 
 

 
 
 
 

VIZAT C.F.P.        VIZAT C.F.P. 
 
 
 
 


