
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
 
 

 H O T Ă R Â R E A nr.28/2018  

pentru aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Ciumani   
cu U.A.T. Județul Harghita, în vederea realizării unui 

 sistem de supraveghere video pe DJ 126 

Consiliul Local al Comunei Ciumani, la ședința ordinară din 26 martie 2018, 

         Având în vedere Expunerea de motive pentru aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Ciumani cu 
U.A.T. Județul Harghita, în vederea realizării unui sistem de supraveghere video pe DJ 126 care 
traversează unitatea administrativ-teritorială nr. 28/2018, inițiată de primarul Comunei Ciumani, 
domnul Márton László-Szilárd; 
       Văzând raportul de specialitate al secretarului comunei Ciumani nr. 28 /2018 și raportul 
favorabil al comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului; 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația 
publică, văzând procesul-verbal de afișaj nr.889/26.03.2018, 
       În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și e), alin. (6) lit. a) pct. 7 şi alin. (7) lit. c), 
art.115, alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi pentru,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă asocierea U.A.T. Comuna Ciumani cu U.A.T. Județul Harghita, în vederea 
realizării în comun a unui Sistem  de supraveghere video pe DJ 126 care traversează U.A.T. 
Comuna Ciumani, pe o perioadă de 10 ani.  

Art. 2. (1) Se aprobă modelul Contractului de asociere ce se va încheia între U.A.T. 
Comuna Ciumani  și U.A.T. Judeţul Harghita, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
(2) Se mandatează primarul Comunei Ciumani, domnul Márton László-Szilárd cu semnarea 
contractului de asociere, potrivit modelului aprobat la aliniatul precedent. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, 
primarul Comunei Ciumani domnul Márton László-Szilárd. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică primarului Comunei Ciumani, domnul Márton László-
Szilárd, UAT Județul Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 
 

  

 

  

 P REȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează pentru legalitate  

 Korpos Levente Secretar: Balogh Zita 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA Anexa nr. 1  
JUDEŢUL HARGHITA  la Hotărârea Consiliului Local Ciumani  
COMUNA CIUMANI  nr. 28 /2018  
CONSILIUL LOCAL 

 

- MODEL – 

CONTRACT DE ASOCIERE 

nr. ____________din ____.____.2018 

 

1.Părţile contractante  

Unitatea administrativ-teritorială (U.A.T.) - Județul Harghita, cu sediul în municipiul 
Miercurea-Ciuc, Piața Libertății nr. 5, tel./fax nr. 066-207.700 / 066-207.703, e-mail: 
info@judetulharghita.ro, având cod fiscal 4245763, cont virament 
nr.__________________________, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc, reprezentat legal prin 
domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, pe de o parte, 

şi 

Unitatea administrativ-teritorială (U.A.T.) – Comuna Ciumani, cu sediul în localitatea 
Ciumani,  nr.208, județul Harghita, telefon/fax nr. 0266-351006, e-mail: 
csomafalva@csomafalva.info cod fiscal: 4367922, cont virament nr. 
____________________________________, deschis la Trezoreria Gheorgheni, reprezentat prin 
domnul Márton László-Szilárd, primarul, 
 

2. Dispoziţii generale 

2.1. Asocierea creată prin prezentul contract este o asociere independentă fără personalitate 

juridică, are ca temei legal art. 91, alin. (1) lit. „e” coroborat cu alin. 6 lit. “c” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. _________ /2018, pentru aprobarea asocierii 

U.A.T. Județul Harghita cu unități administrativ-teritoriale din județul Harghita, în 

vederea realizării unor sisteme de supraveghere video pe drumurile județene 

2.2. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea după următoarele principii: 

 a. Independenţa juridică a fiecărui asociat; 

 b. Asistenţă financiară, de specialitate, managerială şi juridică, acordată reciproc; 

 c. Prioritatea în realizarea obligaţiilor necesare realizării scopului asociaţiei 

3. Obiectul şi scopul contractului:  

Asocierea între U.A.T. Județul Harghita și U.A.T. Comuna Ciumani, în vederea realizării în comun a 

unui Sistem de supraveghere video pe drumul județean 126 .   

4. Durata contractului 

Durata prezentului contract este de la data semnării şi înregistrării acestuia la sediul Consiliului 

Judeţean Harghita, este de 10 ani, începând cu data semnării. 

5. Activităţile ce se vor realiza în comun 

În vederea realizării sistemului de supraveghere video convenit la punctul 3. contribuţia fiecărei 

părţi constă în următoarele: 



 

5.1. U.A.T. Județul Harghita se va îngrijii de următoarele:  

a) Furnizarea, instalarea, punerea în funcțiune a echipamentelor, configurarea și testarea 
sistemelor de supraveghere video, instruirea personalului. 

b) Urmărește pe teren, prin responsabili din cadrul direcției de specialitate, realizarea 

sistemului de supraveghere video, conform contractul de furnizare și cu caietul de sarcini; 

c) Organizează și participă la recepția echipamentelor și punerea în funcțiune a sistemului de 

supraveghere video prin reprezentanții proprii desemnați și se asigură de participarea 

reprezentanților desemnați de către U.A.T. Comuna Ciumani; 

d) Asigură repararea sau înlocuirea componentelor defecte ale sistemului pe toată durata 

contractului.    

5.2. U.A.T. Comuna Ciumani contribuie la realizarea obiectivului prezentului contract după cum 

urmează: 

a) Asigurarea locațiilor unde se instalează echipamentele din componența sistemului; 
b) Asigurarea utilităților necesare, adică curent electric la tensiunea de 220V, precum și acces 

la internet;  
c) Asigurarea funcționării Sistemului de supraveghere video pe durata prezentului contract 

prin desemnarea cel puţin a unei persoane care să gestioneze şi să opereze sistemul de 

supraveghere, să verifice zilnic funcţionarea sistemului, să anunţe judeţul Harghita despre 

orice eveniment constatat cu interes din perspectiva competenţelor legale ale Consiliului 

Judeţean Harghita, să anunţe orice defecţiune a sistemului în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la producerea disfuncţionalităţilor;  

d) Participă la recepționarea la terminarea lucrărilor, prin reprezentanți desemnați. 

6. Forţa majoră 

6.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

6.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. 

6.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

6.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea 

limitării consecinţelor. 

6.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

7. Rezilierea contractului 

7.1. În cazul în care U.A.T. Comuna Ciumani nu respectă obligațiile stipulate în prezentul contract, 

contractul se poate rezilia în mod unilateral de către U.A.T. Județul Harghita printr-o notificare 

adresată consiliului local în acest sens, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice alte 

formalități; 

7.2. În cazul rezilierii contractului, partea în culpă va suporta daunele cauzate celeilalte părţi. 

8. Dispoziţii  finale 

8.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse 

spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 

8.2 Modificarea prezentului contract se face prin Act adiţional încheiat între părţile contractante. 



8.3. Pentru nerespectarea totală sau parţială şi pentru executarea defectuoasă a vreuneia dintre 

clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese 

8.4. Prezentul contract s-a încheiat, astăzi, _______________, în două exemplare originale, câte 

un exemplar pentru fiecare dintre părți. 

 

 U.A.T Județul Harghita U.A.T.  

 Consiliul Județean Harghita Comuna Ciumani 

  

 

 

 

                         

Ciumani la, 26  martie  2018 

 
 
              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                Korpos Levente                                         Secretar: Balogh Zita 
  
  

 


