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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.31/2020 
 
 
 

Privind aprobarea particip ării comunei Zăbala la „programul judeţean de dezvoltare a 

infrastructurii unit ăţilor de învățământ preuniversitar„ în perioada 2017 – 2020 

 

  

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 mai 
2020, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.3531/15.05.2020 întocmit şi iniţiat de Primarul comunei 
Zăbala, Raportul de specialitate nr.3530/15.05.2020 al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
propriu de specialitate al primarului comunei Zăbala; Raportul de avizare nr.3572/19.05.2020 al Comisiei 
de specialitate al Consiliului local al Comunei Zăbala,  
 În temeiul prevederilor: 

- Hotărârii nr.228/2016 a Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea „ programului 
judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ preuniversitar„ în perioada 2017 - 2020, 

- Hotărârii nr. 23/2020 a Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea Hotărârii nr. 228/2016 
cu privire la aprobarea „ programului judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ 
preuniversitar„ în perioada 2017 - 2020, 

- art. 3 alin. (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
În temeiul,  art.129 din CodulAdministrativ 
În temeiul,  art.196 din alin (1) lit. a din  CodulAdministrativ 
 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 
 
 Art. 1. Se aprobă participarea comunei Zăbala la „  Programul judeţean de dezvoltare a 

infrastructurii unităţilor de învățământ preuniversitar„ în perioada 2017 - 2020, 
Art. 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului „Reparații capitale la Şcoala Gimnazială Nr.1 Zăbala, 

clădirea cu clasele I-IV, din satul Zăbala, comuna Zăbala, județul Covasna”, în cadrul „  programului 
judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ preuniversitar„  din bugetul local al 
Comunei Zăbala, cu un aport de cel puţin 50% din cheltuielile eligibile din valoarea proiectului. 
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Art. 3.   
(1) Se aprobă modelul Acordului de asociere conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
(2) Se mandatează primarul comunei Zăbala pentru semnarea Acordului de asociere aprobat la 

alin.(1). 
Art. 4.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D- nul primar Fejér Levente. 
 

Zăbala, la 19 mai 2020 

 

 

 
 
 
 

              Preşedinte de şedinţă, 
                AMBRUS ATTILA    
                 Contrasemnează, 
                    Secretar general,  

                             BARABÁS RÉKA 
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Anexa nr.1  

 
ACORD DE ASOCIERE 

 
Art. 1. CADRUL GENERAL 
1.1 Acordul de asociere se încheie în vederea derulării ”Programului judeţean de dezvoltare a 

infrastructurii unităţilor de învăţământ preuniversitar” în perioada 2017-2020, şi nu sub forma unei 
asocieri cu personalitate juridică. 

1.2.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, Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tennico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 228/2016 a Consiliului Judeţean 
Covasna cu privire la aprobarea ”Programului judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”, 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 de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învăţământ 
preuniversitar” în perioada 2017-2020. 

1.3. Scopul programului constă în executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a unităților 
de învățământ preuniversitar. 

 
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  
 …………………………………, cu sediul în …………………………………………, judeţul 
Covasna, cod fiscal …………….., contul nr. ……………………….. deschis la ……..…………, 
reprezentat prin …….……….……. în calitate de ……..……………….. 

 
Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI  
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condiţiilor de colaborare a părţilor menţionate mai sus, 

în vederea reabilitării și modernizării unităților de învățământ preuniversitar prin proiectul ______. 
3.2. Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna contribuie cu suma de ____lei din 

cheltuielile eligibile, necesară reabilitării și modernizării unităților de învățământ preuniversitar în 
localitatea respectivă (ceea ce reprezintă maxim 50% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de  
150.000 lei.) 

3.3 __________va contribui cu minim 50% din cheltuielile eligibile din valoarea proiectului ce 
urmează a se realiza.  

3.4. Contribuția județului Covasna va fi virată în contul beneficiarului după terminarea proiectului 
și după depunerea documentelor justificative. 
 
 Art.4. DREPTURILE ŞI OBLIGA ŢIILE P ĂRŢILOR 
 4.1. Județul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna: 

a) se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării proiectului; 
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b) are dreptul să solicite de la beneficiar rapoarte şi explicaţii privind reabilitarea şi modernizarea 
imobilelor cu destinație de unitate de învățământ şi utilizarea sumelor alocate; 

c) 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, cu recuperarea integrală a 
sumelor decontate. 

 4.2. ______, prin Consiliul Local: 
a) se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării proiectului; 
b) răspunde de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții 
publice, în conformitate cu prevederile legale și comunică copia contractelor de achiziții publice, 
inclusiv actele adiționale încheiate, dacă este cazul; 
c) se obligă să respecte perioada de derulare a programului; 
d) se obligă să utilizeze suma numai în scopul realizării reabilitării şi modernizării unităților de 
învățământ; 
e)se obligă să reflecte corect în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare 
ale proiectului şi să le prezinte Consiliului Judeţean Covasna ori de câte ori îi sunt solicitate, pe 
durata derulării acordului;  
f)se obligă să specifice, pe durata proiectului, pe afişe, cataloage, alte materiale publicitare, faptul 
că acestea au fost realizate împreună şi cu sprijinul județului Covasna prin Consiliului Judeţean 
Covasna; 
g) se obligă să accepte controlul şi verificările finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a 
fondurilor ce reprezintă contribuţie proprie a județului Covasna. 
h) se obligă să notifice finanțatorul în vederea participării acestuia la recepția lucrărilor; 
i) se obligă să prezinte Consiliului Judeţean Covasna, în termen de 15 zile de la data finalizării 
proiectului un raport final de activitate, împreună cu documentele justificative conform pct. din 
Ghidul solicitantului ”Programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învăţământ 
preuniversitar” în perioada 2017-2020. 
 
Art. 5. DURATA ACORDULUI 

 5.1. Prezentul acord se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia şi până la 31 
decembrie 2020. 
  

 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  în cazul în care una din părți nu-și 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.. Modificarea prezentului contract de asociere se poate face cu acordul părţilor prin act 
adiţional. 
 8.2. 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.  
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 8.3. 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. 
 

Art.9.  Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către părți cu respectarea prevederilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor - RGPD). 
 
 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. 
 
 

Județul Covasna prin Comuna ________ prin  
Consiliul Judeţean Covasna Consiliul Local al _________ 

  
 

TAMÁS Sándor 
 

________ 
PREŞEDINTE  PRIMAR  

  
  

VERES János  
DIRECTOR EXECUTIV 

 
 

TOTH Szabolcs Barnabás 
Șef birou 

 

 
 
 

 
               Preşedinte de şedinţă, 
                AMBRUS ATTILA    
                 Contrasemnează, 
                    Secretar general,  

                             BARABÁS RÉKA 


