
ROMÂNIA Anexa nr. 1  
JUDEŢUL HARGHITA                                                         la Hotărârea Consiliului  Local Ciumani  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI nr. 62 /2019  
 

- Model - 
CONTRACT DE COLABORARE 

nr. ____________din ___.___.2019 
 
 

1.Părţile contractante 

Unitatea administrativ-teritorială - Județul Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea-
Ciuc, Piața Libertății nr. 5, tel./fax nr. 0266-207792, e-mail: info@judetulharghita.ro, având 
cod fiscal 4245763, cod IBAN nr. RO09 TREZ 24A5 1010 3200 130X, deschis la Trezoreria 
Miercurea-Ciuc, reprezentat legal prin domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului 
Judeţean Harghita, pe de o parte, 

şi 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Ciumani, cu sediul în localitatea Ciumani, nr. 
208, județul Harghita, telefon/fax nr. 0266-351006, e-mail: consiliul_ciumani@yahoo.com 

cod fiscal: 4367922, cont virament nr. ____________________________________, deschis 
la Trezoreria Gheorgheni, reprezentat legal prin domnul Márton László-Szilárd, primarul 
Comunei Ciumani, pe de altă parte. 

2. Dispoziţii generale 

Încheierea prezentul contract de colaborare se realizează în baza Hotărârii Consiliului 

Judeţean Harghita nr. 156 /2019 privind aprobarea colaborării între U.A.T. Județul Harghita 

cu unități administrativ-teritoriale din județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor 

normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje și Hotărârea 

Consiliului Local ____________nr.________ /2019. 

3. Obiectul şi scopul contractului de colaborare:  

3.1. Scopul contractului de colaborare constă în luarea măsurilor cât mai eficiente în 
vederea restabilirii în timp cât mai scurt a condițiilor normale de circulație pe drumul 
județean DJ 126 în cazul unor evenimente nedorite care au produs blocarea acestuia.  

3.2. Prezentul contract de colaborare se aplică în situațiile de blocare  a drumului județean 

DJ 126 când amploarea evenimentelor nu impune deplasarea echipelor specializate ale 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltul al Județului Harghita sau a reprezentațiilor 

Consiliului Județean Harghita desemnați pentru întreținerea drumurilor județene și 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență aflat în subordinea primăriei  poate să 

intervină cel mai rapid pentru înlăturarea blocajelor de pe sectoarele de drum județean 

aflate pe raza unității administrativ-teritoriale a Comunei Ciumani.  

4. Durata contractului 

Durata prezentului contract este de 5 ani de la data semnării şi înregistrării acestuia la 
sediul Consiliului Judeţean Harghita, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților. 

 

mailto:consiliul_ciumani@yahoo.com


5. Metodologia de lucru 

În vederea realizării obiectului prezentului contract de colaborare părțile semnatare au 
convenit asupra următoarelor modalități de lucru: 

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

a) Achiziționează și pune la dispoziția UAT Comuna Ciumani , în condițiile legii,   
următoarele echipamente: Motodebitator cu disc(benzină) și Compresor , în valoare 
de 9.300 lei cu scopul completării dotării serviciilor voluntare pentru situații de 
urgență proprii în vederea creșterii capacităților acestora pentru efectuarea 
intervențiilor necesare pentru degajarea drumului județean; 

b) Nominalizarea persoanei de contact, precum și a înlocuitorului acestuia pentru 
facilitarea comunicării între părți;    

c) Prin persoanele desemnate informează primarul localității asupra producerii unui 
eveniment pe drumul județean și solicită intervenția pentru înlăturarea 
obstacolelor; 

d) Primește și înregistrează copia procesului-verbal întocmit cu ocazia realizării 
intervenției de către serviciile voluntare pentru situații de urgență din subordinea 
primăriei implicate. 

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

a) Prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din subordine intervine pentru 
înlăturarea obstacolelor de pe drumul județean în vederea restabilirii condițiilor 
normale de circulație; 

b) Nominalizarea persoanei de contact, precum și a înlocuitorului acestuia pentru 
facilitarea comunicării între părți; 

c) Prin persoana de contact desemnat comunică cu responsabilul desemnat din partea 
Consiliului Județean Harghita referitor la natura blocajului, despre faptul dacă și 
cum poate fi înlăturat blocajul prin forțe proprii, care sunt măsurile și acțiunile 
imediate care se impun; 

d) Informează telefonic persoana responsabilă din cadrul Consiliului Județean Harghita 
cu privire la restabilirea condițiilor de circulație; 

e) Transmite către Consiliul Județean Harghita copia procesului-verbal referitor la 
intervenția realizată.  

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 oricare dintre părți nu respectă obligațiile stipulate în prezentul 
contract, contractul se poate rezilia în mod unilateral de către cealaltă parte, printr-o 
notificare adresată părții în culpă, 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; 
7.3. Contractul poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre părți, printr-o notificare 
adresată celeilalte părți cu un termen de preaviz de 30 de zile. 

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 __________________ 
 Președinte Primar 
 __________________ _________________          
 
 
 
 
 
 
Ciumani,la, 26 august 2019  
 
  
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează   pentru legalitate  
 Székely István  Secretar general:Balogh Zita 
 


