
R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

COMUNA BUCOV 

CONSILIUL LOCAL  

 

 P R O I E C T    D E    H O  T Â R Ă R E   NR 31/14 mai 2020 

privind aprobarea asocierii  comunei Bucov cu U.A.T.- comuna  Valea Călugărească, județul 
Prahova  pentru realizarea obiectivului de investiții ” construire  sens giratoriu pe  DN1B la  

limita teritorială dintre cele doua unități administrative” 

 

Având în vedere: 

Proiectul de hotărâre nr 31/14.05.2020 și referatul de aprobare nr .8909 / 11.05.2020 al domnului 
primar Savu Ion cu privire la realizarea obiectivului de investiții ” construire  sens giratoriu pe  
DN1B la  limita teritorială dintre cele doua unități administrative” 

Luând în considerare prevederile art 35 alin (1) di Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale , cu modificările și completările  ulterioare; 

 În baza art 89 alin (8) din OUG 57 / 2019 privind codul administrativ ; 

 În temeiul art 129 alin (2 ) lit ”b” din OUG 57 / 2019 privind codul administrativ 

CONSILIUL LOCAL BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA , HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă asocierea comunei Bucov cu  UAT - comuna Valea Călugărească, județul 
Prahova  pentru realizarea obiectivului de investiții ” construire  sens giratoriu pe  DN1B la  
limita teritorială dintre cele doua unități administrative” 

Art.2.  Se aprobă forma contractului  de asociere ce urmează a fi încheiat între comuna Bucov și 
comuna Valea Călugărească , județul Prahova , conform anexei nr 1 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se împuternicește dl Savu Ion în calitate de primar al comunei Bucov  să semneze , în 
numele și pentru comuna Bucov , contractul de asociere prevăzut la art.2. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri  se însărcinează personalul 
compartimentului achiziții publice, compartimentului urbanism și al biroului financiar contabil. 

Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică în copie Instituției Prefectului, județul Prahova, primăriei 
Valea Călugăreasca , personalului de la  art 4., pe pagina de internet a primăriei comunei Bucov. 

                 Presedinte de ședință,                                               Contrasemnează , 

                ..........................................                         Secretar General al comunei Bucov  

                                                                                               Nae Florentina Cristina  

 

Hotărârea s-a adoptat cu .....voturi ”pentru”, ........ voturi ”Împotrivă”, ..............abțineri”. 

 



 

 

 

CONTRACT DE ASOCIERE 

                                                                                                       anexa nr 1 la HCL nr 31/2020 

Incheiat azi........................................................... 

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE: 

Comuna Bucov, județul Prahova cu sediul în comuna Bucov , sat Bucov, strada Constantin 
Stere , nr, 1. cod poștal 107110 reprezentată de dl primar Savu Ion , 

și 

Comuna Valea Călugărească  cu sediul în comuna Valea Călugărească , sat valea Călugărească  
nr 204 reprezentată de dl primar Neacșu Vasilică ; 

Noi părțile ne angajăm ferm să depunem diligențele și să identificăm cele mai bune și fezabile 
soluții de realizare a obiectivului comun ” construire  sens giratoriu pe  DN1B la  limita 
teritorială dintre cele doua unități administrative” 

2. OBIECTIVUL CONTRACTULUI  

(2.1) Prezentul contract are ca obiect asocierea dintre cele două unități administrativ teritoriale 
comuna Bucov și comuna Valea Călugărească  în vederea asigurării finanțării și construirii 
obiectivului de investiție ” construire  sens giratoriu pe  DN1B la  limita teritorială dintre cele 
doua unități administrative” 

(2.2)In vederea realizării obiectivului de la alin .1 noi părțile vom căuta posibilitatea realizării 
prin una din modalitățile de mai jos , fără ca acestea să fie obligatorii sau definitiv stabilite , ele 
putând suferi modificări: 

a) contractarea unui împrumut; 

b) punerea la dispoziție de fonduri din bugetul local propiu al fiecărei părți contractante în limita 
posibilităților; 

c) accesarea de fonduri europene; 

d) accesarea de fonduri guvernamentale de cofinanțare; 

    3.  DURATA CONTRACTULUI  

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și durează până la recepția finală a 
obiectivului propus și predarea investiției  către C.N.A.I.R Bucuresti. 

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 

4.1 Obligațiile comunei Bucov 
a)Să asigure finanțarea proiectului cu o cotă de 50 % din valoarea obiectivului investiției 
( proiectare , avize, AC,execuție lucrări,diriginte șantier ). 
b)Să organizeze procedurile de achiziții publice legate de realizarea acestui proiect și va semna 
contractele de lucrări în numele asocierii. Procedura de atribuire a contractului de lucrări se va 
desfășura conform Legii 98/2016 . Documentația de atribuire va fi avizată  și aprobată de ambii 



asociați, iar în comisia de evaluare a ofertelor va fi numit și un reprezentant al asociatului 
secund. 
c)Să obțină avizele și autorizațiile necesare construirii obiectivului de investiție.  
d)Să comunice asociatului stadiul preocedurilor , al realizării lucrărilor și a documentelor 
justificative necesare asigurării cotei de finanțare a asociatului secund.Contribuția de finanțare se 
va asigura conform  cotelor procentuale convenite , din fiecare factură acceptată la plată pe baza 
situațiilor de lucrărei prezentate; 
e)Va participa la recepția la terminarea lucrărilor. 
f)Ulterior terminării lucrării va asigura întreținerea obiectivului. 
Obligațiile comunei Valea Călugărească 
 a) Să asigure finanțarea proiectului cu o cotă de 50 % din valoarea obiectivului investiției 
( proiectare , avize, AC,execuție lucrări,diriginte șantier ). 
 b)Va aproba documentația de atribuire și va numi un reprezentant  în comisia de evaluare a 
ofertelor ; 
c)Va participa la recepția la terminarea lucrărilor; 
d)Va sprijini comuna Bucov în obținerea avizelor și autorizațiilor ;  

 (1)Noi părțile ne angajăm ferm una față de alta să realizăm obiectivul de investiții ” construire  
sens giratoriu pe  DN1B la  limita teritorială dintre cele doua unități administrative” să aducem la 
cunoștință una alteia progresele realizate și să stabilim de com un accord strategia viitoarte legată 
de obiectivul asumat. 

(2) In  scopul îndeplinirii obiectivului de investiții ” construire  sens giratoriu pe  DN1B la  limita 
teritorială dintre cele doua unități administrative” prin dispoziția conducătorilor celor două 
autorități implicate  se vor constitui grupuri de lucru  formate din specialiști pentru 
implementarea și finalizarea proiectului. 
 

5. INCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE 
Prezentul contract încetează: 
a) la expirarea termenului prevăzut la pct 3. 
b) inainte de termen prin acordul de voință al părților , exprimat în scris  
c) prin reziliere  , în caz de culpă a unuia din parteneri.  

 
6. DISPOZIȚII FINALE  

(1) În cazul în care datorită unor împrejurări neimputabile părților contractante, obiectul 
contractului nu va putea fi realizat , niciuna  dintre părți  nu va avea pretenții față  de 
cealaltă  parte privind compensarea sau acoperirea investiției efectuate  până în acel 
moment. 

(2) In cazul în care , în scopul realizării obiectului prezentului contract , este necesară 
modificarea, completarea sau adaptarea  în orice fel  a acestuia , pentru a corespunde  
criteriilor  și cerințelor de obținere avizelor,autorizațiilor , creditelor   , părțile  au 
obligația de a formula și de a insera în contract modificările necesare în timp util , astfel 
încât să nu fie întârziată sau periclitată  obținerea respectivei finanțări. 
Prezentul contract a fost încheiat azi.....................în două exemplare originale , fiecare 
parte primind un original. 
 
 
           COMUNA BUCOV,                        COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ, 
               PRIMAR,                                                      PRIMAR, 
             SAVU  ION                                         NEACȘU VASILICĂ 

 


