
ROMANIA
JUDETUL COVASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 2gI2OIg
privind aprobarea participlrii Comunei Moacqa la ,,Programul judefean pentru

reabilitarea qi modernizarea imobilelor cu destina{ie de cabinete medicale din mediul
rural, respectiv a spitalelor din mediul urban" in perioada20lT-2020 qi in ,,Programul
jude(ean pentru reabilitarea, modernizarea clminelor culturale din mediul rural" in

perioada 2017-2020

Consiliul Local al Comunei Moacqa, intrunit in qedin{i ordinari din data de 24
iunie 2019;

Av6nd in vedere Expunerea de motive nr. 1.022120.06.2019 a primarului comunei
MoacEa, iniliatorul proiectului de hotirdre;

Avdnd in vedere Raportul compartimentului contabilitate nr. 1.023120.06.2019 din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moacqa;

Avdnd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea
domeniului public Ai privat, patrimoniu, economic, buget, finan(e, agriculturd qi dezvoltare
regionald, al Comisiei pentru sdndtate, familie, proteclie sociald qi culte, inv[{6mdnt, culturd gi
qtiinfa tineret gi sport, respectiv al Comisiei pentru administrafie localS, juridic6, ordine
publicS, drepturile omului, legislalia muncii gi disciplind, amenajarea teritoriului, urbanism,
proteclia mediului gi turism ale Consiliului local al Comunei Moacqa;

Ydzltnd prevederile Hotdrdrii Consiliului Judetean Covasna nr. 4612019 privind
aprobarea ,,Programului judelean pentru reabilitarea gi modernizarea imobilelor cu destinalie
de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban" in perioada
20 17 -202[ preEum qi prevederile Ghidului iolicitantului;

Avdnd in vedere prevederile Hotdrdrii Consiliului Judelean Covasna nr. 4912019
privind aprobarea Programului jude{ean pentru reabilitarea, modernizarea cdminelor culturale
din mediul rural" in perioada 2017-2020, precum qi prevederile Ghidului solicitantului;

Avdnd in vedere H.C.L nr. 5012017 privind insuqirea inventarului actualizat al bunurilor
care alcdtuiesc domeniul public al comunei Moacqa qi H.C.L nr. 2ll20l8 privind inventarul
bunurilor ce aparlin domeniului privat al comunei Moacqa;

In temeiul arl. 35 alin. (l) din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu
modihcarile qi completdrile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d qi lit. e coroborat cu alin. (6) lit. a
pct. 3, pct. 4 qi alin. (7) lit. c din Legea administra{iei publice locale nr.215/2001, republicatd,
cu modificirile qi completdrile ulterioare;

In temeiul al art.45 alin. (2) lit. d qit. f, art. 115 alin. (l) lit. b din Legea administraliei
publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

HorAnA$rE

Art. l. - (1) Se aprobd participarea comunei Moacqa la ,,Programul judelean pentru
reabilitarea qi modernizarea imobilelor cu destina{ie de cabinete medicale din mediul rural,
respectiv a spitalelor din mediul urban" in perioada 2017-2020.



(2) Se aprobd aportul propriu al comunei MoacEa la cofinanlarea ,,Programului judelean

pentru reabilitarea gi modernizarea imobilelor cu destinafie de cabinete medicale din mediul

rural, respectiv a spitalelor din mediul urban" in perioada'2017-2020, in proportie de cel putin

50% din valoarea totall a proiectului ce urmeazd a se realtza'

(3) Se aproUa froiectut Acordului de asociere, anexa nr' I la prezenta hotdrdre din care

face parte integrant[.
Art.2, - (1) Se aproba participarea comunei MoacEa la,,Programuljudelean pentru

reabilitarea, modernizarea caminelor culturale din mediul rural" in perioada 2017-2020'

(2) Se aproUa ofortul propriu al comunei MoacEa la cofinanlarea ,,Programului judelean

pentru reabilitarea, modernizarea cdminelor culturale din mediul rural" in perioada 2017-

2O2O de cel pulin 50% din valoarea totalf, a proiectului ce urmeaza a se rea\za'

(3) Se aproba proiectul Acordului de asociere, anexa w' 2la prezenta hotdrdre din care

face pafte integrantd'
Art. 3. - Se imputerniceqte primarul comunei MoacEa pentru semnarea Acordurilor de

asociere aprobate la art. I qi 2.

Lrt, 4, - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinlezd Primarul

comunei Moacga ii co*punimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei MoacEa'

MoacEa, Ia 24 iunie 2019 '

PRESEDINTE DE SEDINTA
Fomo KarolY CONTRASEMNEAZA

Secretar
Fiiliip-Fuer M. Zelinda
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Nr.

Anexa nr. I la

ACORD DE ASOCIERE
din data de

H.C.L.nr. 2912019

Art. 1. CADRUL GENERAL
1.1 Acordul de asociere se incheie in vederea derulSrii ,,Programului judelean pentru

reabilitarea qi modernizarea imobilelor cu destinatie de cabinete medicale din mediul rural,
respectiv a spitalelor din mediul urban", in perioada 2017 - 2020 qi nu sub forma unei asocieri
cu personalitate j uridica.

Bazalegald, a acordului in ceea ce privegte oportunitatea deruldrii programului este Legea
nr.27312006 privind finanJele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Legea nr.
9512006 privind reforma in domeniul sdndtdfii, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
Hotdrdrea nr. 4612019 a Consiliului Judetean Covasna cu privire la aprobarea ,,Programului
judefean pentru reabilitarea qi modernizarea imobilelor cu destinafie de cabinete medicale din
mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban", in perioada 2017 - 2020, precum qi

Hotardrea Consiliului Local nr. 4912019.
1.2 Procesul-verbal nr. I al Comisiei de evaluare qi seleclionare a

proiectelor depuse in cadrul ,,Programului judelean pentru reabilitarea Ei modemizarea
imobilelor cu destinafie de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul
urban" in perioada 2017-2020.

L3 Scopul proiectului constd in executarea lucr[rilor de repara]ii, reabilitare qi

modernizarea imobilelor cu destinalie de cabinete medicale din mediul rural, dotarea acestora cu
aparaturd medicald de bazd respectiv executarea lucrdrilor de reparafii, reabilitare qi

modernizarea spitalelor din mediul urban, in vederea sprijinirii serviciilor de sdndtate.

Art. 2. PARTILE ACORDULUI
2.1. Jude(ul Covasna prin Consiliul Jude{ean Covasna cu sediul in Sfhntu Gheorghe,

Piafa Libert5tii nr. 4, jud. Covasna, tel.02671311190, reprezentat prin Tam6s S6ndor, in calitate
de pregedinte qi Veres J6nos, director executiv,

$l
Comuna Moacqa prin Consiliul Local al Comunei MoacEa, cu sediul in MoacEa nr.

deschis la354, judelul Cogasna, cod fiscal 4201740, contul nr.
Trezoreria T6rgu Secuiesc, reprezentat prin Deszke J6nos in calitate de primar.

Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condiliilor de colaborare a pdrlilor men{ionate

mai sus, in vederea reabilitarii gi modemizdrii imobilelor cu destinalie de cabinete medicale din
mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban, prin proiectul Reabilitare qi modernizare
cabinet medical uman Moacqa.

3.2. Judelul Covasna prin Consiliul Judefean Covasna contribuie cu suma de _ lei
necesard deruldrii lucrdrilor de reabilitare qi modernizare in localitatea respectivS, conform
proiectului sus menlionat (ceea ce reprezint[ maxim 50% din valoare, dar nu mai mult de 25.000
lei, in cazul cofinanlirii lucrdrilor de reabilitare qi modernizare a imobilelor cu destinalie de
cabinete medicale din mediul rural, respectiv 25.000 lei, in cazul cofinanldrii lucrdrilor de
reabilitare Ei modemizare a spitalelor din mediul urban).

3.3. Comuna MoacEa va contribui cu minim 50% din suma totald necesard derularii
lucrdrilor de reabilitare qi modernizare in localitatea respectivd, conform proiectului sus
menlionat.

3.4. Contribulia judelului Covasna va fi viratd in contul beneficiarului dupi terminarea
proiectului gi dupd depunerea documentelor justificative.



ATt,4. DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Jude{ul Covasna prin Consiliul Jude(ean Covasna:
- se obliga sd asigure alocarea sumelor destinate finanjdrii Programului;

- are areptut sa solicite de la beneficiar rapoarte qi explicalii privind reabilitarea 9i

modemizarea imobileior cu destinalie de cabinete medicale/spitale gi utilizarea sumelor alocate;

- are dreptul sd modifice contribulia proprie sau s[ rezilieze prezentul contract dacd

beneficiarul comunica dut", informalii sau inscrisuri false ori eronate, precum 9i in cazul

neindeplinirii corespunzdtoare a obligaJiilor contractuale asumate de c[tre acesta.

4.2. Comuna Moac;a, prin Consiliul Local:
- se obligl sE asigure alocarea sumelor destinate finanldrii Programului;

- se va ingriji de identificarea prestatorilor de servicii qi furnizorilor de produse,

necesare pentru indeplinirea contractului gi va trimite aceste date Consiliului Judelean Covasna

insolite de copii de pe contractul incheiat, in condiliile legii,
- se obligd sd respecte perioada de derulare a programului;

- are dreptul sd propund prelungirea perioadei de derulare a programului prevdzutd

in prezentul acord, in cazul efectudrii cu intdrziere a plililor de cdtre finanlator;

se obligd s[ utilizeze suma numai in scopul realizdrii reabilitdrii qi modernizdrii

imobilelor cu destinalie de cabinete medicale;
- se oUiiga sd reflecte corect in eviden{ele sale contabile, toate operaliunile

economico-financiare ul. p.ogru*ului gi s6le prezinte Consiliului Judefean Covasna ori de cdte

ori ii sunt solicitate, pe durata derulirii acordului;
- se oUiiga sd specifice, pe durata programului, pe afiqe, cataloage, alte materiale

publicitare, faptul ca acestea au fost realizate impreund gi cu sprijinul judelului Covasna prin

Consiliului Judelean Covasna;
- se obliga sI prezinte Consiliului Judelean Covasna, in termen de 15 zile de la data

finalizlrii acliunii un raport final de activitate, impreund cu documentele justificative;

- se obligA sd accepte controlul qi verific[rile finan{atorului in legdtur[ cu modul de

utilizare a fondurilor ce replezintd contribu{ie proprie a judelului Covasna.

Art. 5. DURATA ACORDULUI
5.1. Prezentul acord se incheie pentru perioada cuprins[ intre data semndrii acestuia qi

pdnd la 31 decembrie 2019.
,

Art. 6. INCTTANEA CONTRACTULUI
6. 1 . Prezentul contrac t inceteazd in urmdtoarele cazuri :

a) indeplinirea termenului pentru care a fost incheiat;

b) la cererea intemeiatd a uneia dintre pA(i, de comun acord;

c) rezilierea unilateralS de c[tre partea care qi-a indeplinit obliga]iile contractuale.

Art.T.FORTA MAJORA
7.1 Fo(a majord exonereazd de rdspundere partea care o invocd, in condiliile legii. Partea

care invocf, fo(a majordya notifica imediai, in scris, celeilalte pdrii aparitia cazului de fo(6
majo16.

Art. 8. CLAUZE. SPECIALE
8.1. prezentul acord intrd in vigoare odatS cu semnarea de c6tre Preqedintele Consiliului

Judelean Covasna, conform mandatului aprobat prin Hotdr6re a Consiliului Judelean Covasna'

g.2. Modificarea prezentului contract de asociere se poate face cu acordul pdrfilor prin act

adilional.
8.3. Controlul asupra realizdrii programului qi cheltuirea sumelor conform destinaliei se

exercit6 de c[tre compartimentele de specialitate abilitate ale aparatului de specialitate al

Consiliului Jude{ean Covasna, cdt gi de cdtre alte organe de control abilitate de lege'



8.4. Toate nein{elegerile apdrute intre pdrfi in legdturd cu interpretarea qi executarea
prezentei se solutioneazd, pe cale amiabild, sau, dac[ nu este posibild, de cdtre instanfele
judecatoreqti.

Prezentul acord de asociere a fost incheiat astdzi intr-un numdr de
2 (douA) exemplare, av6nd fiecare aceeagi fo4A juridicd, dintre care cdte un exemplar pentru
fi ecare parte contractantd.

Jude{ul Covasna prin Comuna Moacqa prin
Consiliul Jude(ean Covasna Consiliul Local al Comunei Moacqa

TAMAS Srlndor
PRE$EDINTE

VERES J6nos
DIRECTOR EXECUTIV

Deszke Jrinos
PRIMAR

c



Nr.

Anexa nr.2la H.C.L. nr.2912019

ACORD DE ASOCIERE
din data de

Art. 1. CADRUL GENERAL
1.1 Acordul de asociere se incheie in vederea deruldrii ,,Programului judelean pentru

reabilitarea qi modernizarea cdminelor culturale din mediul rural" in perioada 2017-2020, qi nu
sub forma unei asocieri cu personalitate juridica.

Bazalegald, a acordului in ceea ce priveqte oportunitatea derul6rii programului este Legea
nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificSrile gi completdrile ulterioare,
Ordonanfa de urgen!f, a Guvemului nr. 11812006 privind infiinlarea, organizarea qi desftqurarea
activitdtii aqezdmintelor culturale, cu modificirile gi completdrile ulterioare, Hotdrdrea nr.
4612019 a Consiliului Judelean Covasna cu privire la aprobarea ,,Programului judefean pentru
reabilitarea, modernizarea cdminelor culturale din mediul rural" in perioada 2017-2020, precum
qi HotdrArea Consiliului Local nr.4912019.

1.2. Procesul-verbal nr. I al Comisiei de evaluare Ei seleclionare a
proiectelor depuse in cadrul "Programului judelean pentru reabilitarea, modernizarea cdminelor
culturale din mediul rural" in perioada 2017-2020.

1.3. Scopul proiectului constd in executarea lucrdrilor de reparalii, reabilitare qi

modernizarea clminelor culturale in vederea revitalizdrii viefii culturale din mediul rural
respectiv comemorarea personalitAlilor eminente din jude!.

Art. 2. PARTTLE ACORDULUT
2.1. Jude(ul Covasna, prin Consiliul Jude{ean Covasna cu sediul in Sffintu Gheorghe,

Piatra LibertAlii nr. 4, jud. Covasna, tel. 0267131 I 190, reprezentat prin Tam6s S6ndor, in calitate
de pregedinte qi Veres J6nos, director executiv,

qi

Comuna Moacqa, prin Consiliul Local al Comunei Moacqa, cu sediul in comuna
Moacqa nr. 354, judelul Covasna, cod fiscal 4201740 contul nr.
deschis la Trezoreria Tdrgu Secuiesc, reprezentat prin Deszke J6nos in calitate de primar.

Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condiliilor de colaborare a pd(ilor menfionate

mai sus, in vederea reabilitdrii gi modernizdrii cdminului cultural prin proiectul ,,Reabilitarea qi
modernizarea Cdminului cultural Moacqa."

3.2. Judelul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna contribuie cu suma de
necesard reabilitArii qi modernizdrii cdminului cultural in localitatea respectivd (ceea ce
reprezintd maxim 50% din valoare, dar nu mai mult de 25.000 lei).

3.3. Comuna Moacqa va contribui cu minim 50oh din suma totald necesari reabilitarii qi
modernizdrii caminului cultural in localitatea respectivS.

3.4. Contribulia judelului Covasna va fi viratd in contul beneficiarului dupd terminarea
proiectului qi dupl depunerea documentelor justificative.

Art.4. DREPTURTLE $r OBLTGATTTLE PARTTLOR
4.1. Judeful Covasna, prin Consiliul Jude(ean Covasna:
- se obligd sd asigure alocarea sumelor destinate finanfdrii Programului;
- are dreptul s[ solicite de la beneficiar rapoarte gi explicafii privind reabilitarea qi

modemizarea cdminului cultural qi utilizarea sumelor alocate;

lei



- are dreptul s5 modifice contribulia proprie sau sd rezilieze prezentul contract dacd

beneficiarul comunicd date, informalii sau inscrisuri false ori eronate, precum qi in cazul

neindeplinirii corespunzdtoare a obligatiilor contractuale asumate de cdtre acesta.

4.2. Comuna Moacqa, prin Consiliul Local:
- se obligd sd asigure alocarea sumelor destinate finan{drii Programului;
- se va ingriji de identificarea prestatorilor de servicii gi furnizorilor de produse, necesare

pentru indeplinirea contractului qi va trimite aceste date Consiliului Judefean Covasna inso{ite de

copii de pe contractul incheiat, in condiliile legii,
- se obligd sd respecte perioada de derulare a programului;
- are dreptul sd propund prelungirea perioadei de derulare a programului prevdzutd in

prezentul acord, in cazul efectudrii cu intdrziere a pldlilor de cdtre finan[ator;
- se obligd sd utilizeze suma numai in scopul realizdrii reabilitdrii gi modemizdrii

cdminului cultural;
- se obligd s5 reflecte corect in eviden{ele sale contabile, toate operafiunile economico-

financiare ale programului qi sd le prezinte Consiliului Judefean Covasna ori de cAte ori ii sunt

solicitate, pe durata derulSrii acordului;
- se obligd sd specifice, pe durata programului, pe afige, cataloage, alte materiale

publicitare, faptul cd acestea au fost realizate impreund qi cu sprijinul judetului Covasna prin
Consiliului Judefean Covasna;

- se obligd sI prezinte Consiliului Judetean Covasna, in termen de 15 zile de la data

finaliz[rii ac{iunii un raport final de activitate, impreun6 cu documentele justificative;
- se obligd sd accepte controlul gi verificdrile finanlatorului in legitur6 cu modul de

utilizare a fondurilor ce reprezintd contributie proprie a judetului Covasna.

Art. 5. DURATA ACORDULUI
5.1. Prezentul acord se incheie pentru perioada cuprinsd intre data semndrii acestuia gi

p6na la 3 I decembrie 2019.

Art. 6. TNCTTNNEA CONTRACTULUI
6 . I . P r ezentul contrac t incete azd in urmdto arel e cazuri :

a) indeplinirea termenului pentru care a fost incheiat;
b) la cererea intemeiatd a uneia dintre pa(i, de comun acord;
c) rezilierequnilateral6 de cdtre partea care gi-a indeplinit obligaliile contractuale.

Art.7. FORTA MAJORA
7.l For\a majord exonereazd de rdspundere partea care o invoc6, in condifiile legii. Partea

care invoc[ fo(a majord, va notifica imediat, in scris, celeilalte p[r[i apariJia cazului de fo46
majo16.

Art. 8. CLAUZE SPECIALE
8.1. Prezentul acord intr[ in vigoare odatd cu semnarea de citre Pregedintele Consiliului

Jude{ean Covasna, conform mandatului aprobat prin Hotdrdre a Consiliului Jude}ean Covasna.

8.2. Modificareaprezentului contract de asociere se poate face cu acordul pS4ilor prin act

adilional.
8.3. Controlul asupra realizdrii programului qi cheltuirea sumelor conform destinaliei se

exercitf, de cdtre compartimentele de specialitate abilitate ale aparatului de specialitate al

Consiliului Judelean Covasna, cAt qi de cltre alte organe de control abilitate de lege.

8.4. Toate neinfelegerile apdrute intre pdrfi in legdturd cu interpretarea gi executarea

prezentei se solu[ioneazd pe cale amiabili, sau, dacd nu este posibild, de cdtre instanfele
judecdtoreqti.



Prezentulacorddeasociereafostincheiatastdzi
2 (dou[) exemplare, avind fiecare aceeaqi fortra juridica, dit'tr" care c6te un exemplar pentru

fi ecare Parte contractantd.

Jude(ul Covasna Prin
Consiliul Jude{ean Covasna

TAMAS Sindor
PRE$EDINTE

VERES Jrlnos

DIRECTOR EXECUTIV

Comuna Moacqa rin
Consiliul Local al Comunei Moacqa

DESZKE Jinos
PRIMAR

c


