
R O M Â N I A 

       JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

                C O R N E Ş T I 

 

H O T ĂR Â R E 

NR. 38 din 25 septembrie 2020 

privind  modificarea capitolelor 5, 7, 8, 9 și 10  ale contractelor de asociere încheiate de către 

județul Dâmbovița prin Consiliul judetean Dâmbovița cu  comunei Cornești prin Consiliul local 

Cornești cu județul Dâmbovița pentru realizarea în comun a unor obiective de infrastructură 

rutieră conform contractului de asociere înregistrat cu nr.359/6642/2012 și contractului de 

asociere înregistrat cu nr.578/7874/2015 
 

         CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

          Având în vedere: 

        - Prevederile art. 120 şi art. 121 ,alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

        - Prevederile art. 8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

        - Prevederile art. 7, alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

         - Prevederile art.19,alin.(1) ,art. 20 şi art.21 din Legea cadru a descentralizării nr. 

195/2006; 

        - Prevederile art.2 alin. (2), art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” ,art. 40 -42,art.46  din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  - prevederile art.7,alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională,cu  

modificările şi completările ulterioare ; 

       - hotărârea Consiliului Județean Dâmbovita nr.157/24.07.2020 pentru actualizarea modelului 

cadru al contractului privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul județean Dâmbovița 

cu unitățile administrativ teritoriale , prin consiliile locale ale acestora, pentru realizarea în 

comuna unor obiective de infrastructură rutieră; 

         - adresa nr. 19389/17.09.2020 a  Consiliului Județean Dâmbovița  prin care solicită 

actualizarea modelului cadru al contractelor de asociere : Contract de asociere înregistrat cu 

nr.359/6642/2012 și Contract de asociere înregistrat cu nr.578/7874/2015; 

        - Referatul înregistrat cu nr.9804/22.09.2020 al Compartimentului achiziții publice și 

proiecte ; 
        - proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.9805/22.09.2020 inițiat de primarul comunei 

Cornești; 
          - referatul de aprobare înregistrat cu nr. 9806/22.09.2020 al  primarului comunei Cornești;  

          - raportul înregistrat cu nr. 9896/24.09.2020 al Compartimentului de achiziţii şi proiecte 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti; 

          - raportul înregistrat cu nr. 9897/22.09.2020 al Compartimentului financiar contabilitate 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti; 

        - Contractul de asociere înregistrat cu nr.359/6642/2012 având ca obiect ”Modernizare 

drumuri comunale în comuna Cornești,L=4,3 km”; 
        -  Contractul de asociere înregistrat cu nr.578/7874/2015 având ca obiect ”Consolidare 

DC 35 A și DC 109B pe L=3,00 km în comuna Cornești ,judetul Dâmbovița” ; 
        - avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local Cornești nr. 1 și nr. 2 ; 
        - Prevederile art. 5, lit.ee), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) coroborat alin.(4) lit.d),art. 140, 

alin. (1), art.197, art.198,alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) ,alin.(1)-(2), art.200,art.240 ,alin. (1) ,art.243  
 



 

alin.(1),lit.”a” și lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările ulterioare, 

         În temeiul art.139, alin.(1),art.196, alin.(1), lit.”a”  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 

 

          CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 

 

         ART.1.(1) Se aprobă modificarea capitolelor 5, 7, 8, 9 și 10  ale contractelor de asociere 

încheiate de către comunei Cornești prin Consiliul local Cornești , județul Dâmbovița cu  județul 

Dâmbovița prin Consiliul județean Dâmbovița  pentru realizarea în comun a unor obiective de 

infrastructură rutieră conform următoarelor contracte : 
- Contract de asociere înregistrat cu nr.359/6642/2012; 

- Contract de asociere înregistrat cu nr.578/7874/2015. 

                       (2) Capitolele 5, 7, 8, 9 și 10 ale contractelor de asociere de la art.1 (1) ,  vor avea 

următorul cuprins: 

 

   ”  5. APORTURILE  PĂRŢILOR 

5.1. Valoarea estimată a lucrărilor de construcții-montaj (C+M) aferente obiectivului, 

conform devizului general întocmit de proiectant, este de ___________ lei (inclusiv T.V.A.). 

     5.2. Asociatul prim, contribuie pentru realizarea lucrărilor ce formează obiectul 

prezentului contract cu suma maximă de ______________ lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând o 

cotă de cofinanțare de  maxim _______% din valoarea totală a contractului. 

5.3. Asociatul secund, contribuie pentru realizarea lucrărilor ce formează obiectul 

prezentului contract cu suma maximă de __________ lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând o cotă 

de cofinanțare de  maxim ________ % din valoarea totală a contractului. 

5.4. Fondurile necesare  celor doi asociaţi pentru realizarea obiectivului pot fi constituite 

din bugetele locale ale celor doi asociați. 

5.5. Asociatul care organizează procedura de achiziție publică pentru încheierea 

contractului de lucrări, va iniția și formalitățile încheierii actului adițional la contractul de 

asociere, în vederea actualizării valorii acestuia sau, dacă este cazul, a cotelor de cofinanțare 

aferente celor doi asociați. 

5.6. Lucrările reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute, în valoare de _________ lei 

(inclusiv T.V.A.), conform devizului general întocmit de proiectant, se vor decontata în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către Consiliul Local Cornesti, fără a depăși 

cotele maxime din valoarea prevăzută la art. 5.2 și 5.3. 

 

7. MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI DECONTARE A LUCRĂRILOR 

7.1. Decontarea lucrărilor aferente obiectivului, se va realiza de către Consiliul Judeţean 

și Consiliul Local, pe baza situațiilor de lucrări corespunzătoare ofertei executantului, 

confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric de către reprezentanții atestați ai 

celor doi asociați.  

7.2. Lucrările de infrastructură rutieră executate nu vor depăși valoarea fondurilor 

alocate la nivelul celor doi asociați, acestea încadrându-se în prevederile notificate la pct. 5.2, 

5.3 și 5.6.  

7.3. Situațiile parțiale de plată, vor fi facturate de către executant și decontate de către 

cei doi asociați, în limita sumelor alocate în anul bugetar de către Consiliul Județean și 

Consiliul Local. 

 

8.OBLIGAŢIILE PARŢILOR CONTRACTANTE 

8.1. - Obligaţiile asociatului prim: 



a. încheie cu asociatul secund, protocolul de administrare în comun a sectoarelor de 

drum ce fac obiectul prezentului contract de asociere, conform modelului aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 200/17.09.2019; 

b. administrează în comun cu asociatul secund, până la achitarea integrală a cotei 

de cofinanțare de către Consiliul Județean Dâmbovița, dar nu mai târziu de recepția la 

terminarea lucrărilor, sectoarele de drum care compun obiectivul notificat la pct. 2.1; în această 

situație se va întocmi un Proces-verbal de recepție parțială privind stadiul fizic de execuţie a 

construcţiei aferente investiţiei; 

c. evidenţiază financiar, contabil şi patrimonial cheltuielile aprobate la obiectiv, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, fără depăşirea valorică a cotei de cofinanţare aprobată 

prin hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa de aprobare a asocierii; 

d. indicatorii fizici cuprinşi în devizul general al obiectivului şi contravaloarea 

decontărilor parţiale şi finale ale acestora se vor evidenţia prin borderourile centralizatoare 

comune ale Consiliului Judeţean şi Consiliului Local, aferente situaţiilor de lucrări prezentate la 

plată de către executant; 

e. întreprinde demersurile legale necesare identificării şi alocării resurselor 

financiare aferente cotei de cofinanţare aprobate; 

f. asigură verificarea din punct de vedere cantitativ, calitativ şi valoric a situaţiilor 

de lucrări aferente decontărilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa prin diriginţi de şantier, 

atestaţi conform legislaţiei în vigoare; 

g. pune la dispoziția asociatului secund, prin intermediul Direcției Achiziții Publice, 

cu rol de recomandare, o documentație de atribuire ce urmează a fi adaptată la specificul 

contractului; 

h. după aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi indicatorilor aferenţi la 

nivelul Consiliului Local, acestea vor fi supuse aprobării prin hotărâre şi la nivelul Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa; 

i. după contractarea lucrărilor şi în orice alte situaţii contractuale sau prevăzute de 

lege se va actualiza devizul general al investiţiei; 

j. colaborează cu asociatul secund din punct de vedere al problemelor tehnice şi 

economice la obiectiv; 

k. convoacă, de comun acord cu asociatul secund, la solicitarea contractantului, 

comisia de recepţie la terminarea lucrarilor sau a recepției parțiale privind stadiul fizic de 

execuţie a construcţiei aferente investiţiei, dacă este cazul; 

l. ordinul de începere/sistare/reluare al lucrărilor de execuție, se va emite de către 

asociatul care derulează procedura de achiziție publică, cu notificarea imediată a celuilalt 

asociat; 

m. după încheierea Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor va preda 

pe bază de proces-verbal către Consiliul Local, valoarea decontată pentru cuprinderea în 

inventarul propriu; 

n.  

o. colaborează pe toată perioada contractului cu asociatul secund, constructorul 

desemnat şi reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru realizarea unor lucrări 

de calitate; 

 

     8.2. - Obligaţiile asociatului secund: 

a. administrează în comun cu asociatul prim, până la achitarea integrală a cotei 

de cofinanțare de către Consiliul Județean Dâmbovița, sectoarele de drum care compun 

obiectivul notificat la pct. 2.1; 

b.  



c. evidenţiază financiar, contabil şi patrimonial cheltuielile aprobate la obiectiv, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare, fără depăşirea valorică a cotei de cofinanţare aprobată 

prin hotărârea Consiliului Local de aprobare a asocierii; 

d. în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului local sau a rectificărilor 

acestuia, transmite asociatului prim, în copie, extrasul din lista de investiții pentru anul bugetar, 

care va avea evidențiată poziția obiectivului ce face obiectul contractului de asociere; 

e. indicatorii fizici cuprinşi în devizul general al obiectivului şi contravaloarea 

decontărilor parţiale şi finale ale acestora se vor evidenţia prin borderourile centralizatoare 

comune ale Consiliului Judeţean şi Consiliului Local aferente situaţiilor de lucrări prezentate la 

plată de către executant, acestea nedepăşind cotele de cofinanţare aprobate; 

f. răspunde şi întreprinde demersurile legale necesare identificării şi alocării 

resurselor financiare aferente cotei de cofinanţare aprobate; 

g. asigură verificarea din punct de vedere cantitativ, calitativ şi valoric a 

situaţiilor de lucrări aferente decontărilor Consiliului Local Cornesti prin diriginţi de şantier 

atestaţi, conform legislaţiei în vigoare; 

h. întocmește documentația de atribuire pentru obiectivele de interes local, în 

baza recomandărilor transmise de către asociatul prim, conform prevederilor pct. 8.1. lit. g) 

i. organizează procedura de achiziție publică și inițiază achizițiile directe în 

Sistemul Electronic de Achiziții Publice, pentru obiectivele de infrastructură de interes local; 

j. solicită ofertantului desemnat câștigător în urma derulării procedurii de 

achiziție publică pentru execuția obiectivelor de interes local, prezentarea unei polițe de 

asigurare care va include riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, 

instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii 

împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau 

prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice; 

k. după aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorilor aferenţi la 

nivelul Consiliului Local Cornesti, aceasta va fi supusă aprobării prin hotărâre şi la nivelul 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa; 

Anterior supunerii spre aprobare Consiliului local, respectiv Consiliului Județean 

Dâmbovița, documentația tehnico-economică elaborată și devizul general aferent, aceasta se va 

verifica din punct de vedere al conformității cu legislația în vigoare prin personalul de 

specialitate din cadrul asociatului prim; 

l. după contractarea lucrărilor şi în orice alte situaţii contractuale sau 

prevăzute de lege se va actualiza devizul general al investiţiei;  

m. colaborează pe toată durata asocierii cu asociatul prim, constructorul 

desemnat şi reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii; 

n. convoacă, de comun acord cu asociatul prim, la solicitarea contractantului, 

comisia de recepţie la terminarea lucrărilor; 

o. pentru obiectivele de interes local, asigură realizarea documentaţiei tehnico-

economice şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 273/2006, Legii nr. 10/1995 și H.G. nr. 907/2016; 

p. pentru obiectivele de interes local, asigură plata avizelor autorizaţiilor, 

taxelor şi a altor cheltuieli aferente, altele decât lucrările de construcţii montaj, la obiectiv; 

q. ordinul de începere/sistare/reluare al lucrărilor de execuție, se va emite de 

către asociatul care derulează procedura de achiziție publică, cu notificarea imediată a celuilalt 

asociat; 

r. după încheierea Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor prelua 

pe bază de proces-verbal de la Consiliul Județean, valoarea decontată pentru cuprinderea în 

inventarul propriu; 

 

             9.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI  



 

     9.1. - Prezentul contract  înceteaza în următoarele situaţii: 

a. la expirarea duratei, dacă părţile nu convin prelungirea prin act adiţional; 

b. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale privind achizițiile publice sau 

nefinalizării procedurilor de achiziţie în termen de 2 ani de la semnarea prezentului contract; 

c. prin acordul părților; 

d. în cazul în care, referitor la obiectul asocierii, există un interes public major, care nu 

mai permite continuarea acestuia; 

e. contractul de asociere se încetează de drept, în cazul rezilierii contractului de execuție de 

lucrări încheiat în urma procedurilor de achiziție publică, obiectivele urmând a se finaliza 

exclusiv de Consiliul Județean – pentru obiectivele de interes județean și Consiliul Local – 

pentru obiectivele de interes local. 

f. în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în alte hotărâri ale Consiliului Judeţean 

Dâmboviţa privind asocierile. 

 

            10. FORŢA MAJORĂ 

10.1. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, absolvă părţile de neindeplinirea 

obligaţiilor cuprinse în prezentul contract. 

10.2. Partea  care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti in 

termen de  3 zile producerea evenimentului. 

10.3. Dacă în termen de 10 zile evenimentul nu încetează, prezentul contract se anuleză 

fără ca vreuna din părţi să pretinda daune - interese. 

10.4. În cazul în care, din diverse motive, contractul de execuţie lucrări nu se poate 

finaliza, se va proceda la recepţia stadiului fizic al lucrărilor, după care Consiliul Județean va 

preda către Consiliul Local, pe bază de proces-verbal de predare-primire lucrările executate și 

contravaloarea acestora în vederea includerii în inventarul propriu, urmând ca răspunderea 

pentru administrarea sectorului de drum și derularea formalităților pentru finalizarea 

obiectivului să fie asigurată de către Consiliul Local; 

Celelalte prevederi contractuale rămân în continuare valabile.” 

           ART.2. Ca urmare a modificării capitolelor 5, 7, 8, 9 și 10 ale contractelor menționate la 

art.1(1) se vor încheia acte adiționale .           
           ART.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin 

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

           ART.4.Orice altă prevedere contrară prezentei hotărârii își încetează aplicabilitate. 

           ART.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei,  compartimentelor de specialitate şi va fi 

adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității  

deliberative” . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

            Ion STOICA                                               SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN 

 

 

  

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi  25.09.2020, cu un număr de______ voturi pentru, 

voturi împotrivă____,abţineri ______, din totalul de 15 consilieri 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/

