ROMÂNIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de colaborare între Judeţul Călăraşi și Municipiul Călărași în
vederea realizarii obiectivului de investiții “Reparatii capitale cu imbracaminti bituminoase
usoare Varianta Nord (Centura Călărași), - in lungime totala de 2,864 km”
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința extraordinara din 13.05.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe, înregistrat sub nr. 7116/26.04.2021;
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 84/2011 privind retransmiterea unor sectoare de drum
national, situate in intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., in
administrarea autoritatilor administratiei publice locale;
- prevederile Protocolului de Predare – Preluare nr. 12217/17.11,2011 si nr. 51472/10.11.2011
dintre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Consiliul Local al Municipiului Calarasi
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), e), alin. (3) lit. d), f) şi alin. (7) lit. c) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – (1) Se aproba Acordul de colaborare între Judeţul Călăraşi și Municipiul Călărași în vederea
realizarii obiectivului de investiții “Reparatii capitale cu imbracaminti bituminoase usoare Varianta
Nord ( Centura Călărași ) - in lungime totala de 2,864 km”, Anexa la prezenta hotarare, cu valoarea
totală estimată a investiţiei de 1.449.238,79 lei, la care se adaugă T.V.A., conform Devizului General.
(2) Datele de identificare ale obiectivului de investiţie sunt:
Amplasament: se va dezvolta în partea de nord-vest a orașului, va începe de la intersecția cu
Drumul judetean 306 A (sens giratoriu) pana la intersectia acces Saint Gobain, in suprafata totala de
20.300 mp.
Durata estimată de realizare a investiţiei: 24 luni.
Art. 2. - Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe, Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Nr. 96
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 13.05.2021
Întocmit, redactat:
MANAGER PUBLIC, Marius FULGA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurel PARASCHIV

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

U.A.T JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Anexa
la Hotărârea nr.
din 13.05.2021
U.A.T MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI

ACORD DE COOPERARE
Părți semnatare:
Prezentul acord s-a încheiat intre:
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, prin CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI, cu sediul în Calarasi,
str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, județul Calarasi, cod de înregistrare fiscală 4294030, tel: 0242 331591,
fax: 0242 314623, 0242 331609, e-mail: cjcalaraşi@calarasi.ro, prin reprezentant legal Președinte,
ec. Vasile ILIUŢĂ
si
MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI, prin CONSILIUL LOCAL CĂLĂRAȘI, cu sediul in
Călărași, strada București, nr. 140A, județul Călărași, județul Calarasi, cod de înregistrare fiscală
4445370, tel: 0242 311005, fax: 0242 318574, e-mail:office@primariacalarasi.ro, prin reprezentant
legal Primar, Marius Grigore DULCE,
Părțile au convenit la semnarea prezentului Acord de Cooperare, denumit in continuare Acord,
având in vedere următoarele:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), e), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. l) şi alin. (7) lit. c) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
Art. 1. - Obiectivul general al colaborării îl reprezintă realizarea obiectivului de investiții
“Reparatii capitale cu imbracaminti bituminoase usoare Varianta Nord ( Centura Călărași ) , in
lungime totala de 2,864 km “

Art. 2. – Obiectivul colaborării il constituie asigurarea conlucrării intre parteneri în vederea
realizării obiectivului de investiții “ Reparatii capitale cu imbracaminti bituminoase usoare Varianta
Nord ( Centura Călărași ), - in lungime totala de 2,864 km”, cu valoarea totală estimată a investiţiei de
1.449.238,79 lei, la care se adaugă T.V.A., conform Devizului General.
Art. 3. - Principiile si valorile care stau la baza acordului:
a) solidaritatea, potrivit căreia ambii parteneri sunt responsabili în mod egal pentru realizarea
interesului comun;
b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care vor apare noi elemente de natură a
influența derularea activităților și realizarea obiectivelor de investiții, se vor analiza și realiza toate
etapele intermediare;
c) universalitatea, potrivit căreia prezentul Acord vizează un spectru general al dezvoltării, cu
drepturi și obligații generale, aspectul concret urmând a fi analizat în implementarea obiectivului de
investiții propus;
d) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului
potențial de durabilitate, obiectivele de investiții trebuie corelate cu toate nevoile cetățenilor și
acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de
sănătate, cultural etc.;
e) satisfacerea interesului public, potrivit căruia autoritățile publice colaboratoare au
obligația de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup;
f) imparțialitatea, potrivit căruia partenerii au obligația de a-și exercita atribuțiile legale, fără
subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau interese;
g) adaptabilitatea, potrivit căruia autoritățile publice au obligația de a găsi resursele și de a
identifica modalitățile de satisfacere a nevoilor societății.

Art. 4. - Obligațiile părților:
4.1. Consiliul Județean Călărași, va avea următoarele responsabilități:
- Asigurarea finanțării lucrărilor în cuantum de 1.129.238,79 lei, la care se adauga
T.V.A.
- Asigurarea execuției lucrărilor;
- Răspunderea asupra conformității lucrărilor față de Partener;
- Asigurarea verificării lucrărilor și a recepției acestora în conformitate cu prevederile
legale.
4.2. Municipiul Călărași va avea urmatoarele responsabilitati:
- Asigurarea finanțării lucrărilor în cuantum de 320.000,00 lei, la care se adauga T.V.A.
- Punerea la dispoziția parteneriatului a sectorului de drum public al cărui traseu
urmează a fi reparat;
- Predarea amplasamentului executantului pentru efectuarea lucrărilor de reparații;
- Obținerea avizelor necesare;
- Asigurarea verificării lucrărilor și a recepției acestora în conformitate cu prevederile
legale.
Art. 5. - Durata Acordului:
Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării sale și este valabil până la data finalizării
lucrărilor, respectiv până la data recepției finale a acestora.
Durata acestuia se poate prelungi prin acordul de voință al părților.
Art. 6. - Obligațiile financiare:
6.1. Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, își asumă asigurarea finanțării
obiectivului de investitii cu suma de 1.129.238,79 lei, la care se adauga T.V.A.
6.2. Municipiul Călărași își asumă asigurarea finanțării obiectivului de investitii cu suma de
320.000,00 lei, la care se adauga T.V.A
Art. 7. - Incetarea Acordului:
7.1. Acordul încetează prin:
a) ajungere la termen;
b) acordul Părţilor;
7.2. Încetarea Acordului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Părților.
Art. 8. - Dispozitii finale:
8.1. Prezentul Acord constituie baza de colaborare şi punere în practică a atribuțiilor asumate
și intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți.
8.2. Modificarea oricărei clauze se face prin acordul de voință al Părţilor, materializat prin
încheierea unui act adiţional, care va face parte integrantă din prezentul Acord.
8.3. În caz de divergenţe de interpretare sau de aplicare a dispoziţiilor Acordului, Părţile vor
rezolva problemele pe cale amiabilă, prin negocieri sau consultări. În caz contrar, Părţile se pot adresa
instanţelor competente, în condiţiile legii.
Prezentul Acord s-a încheiat astăzi .........................., în două exemplare, în limba română,
ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.
CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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MANAGER PUBLIC, Marius FULGA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI
PRIMAR,
Marius Grigore DULCE

