
RON{ANIA
.TUDETUL COVASN

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTAR,A.REA NR. 27 I2O2O

pentru modificarea H.C.L. nr.2112020 privind aprobarea participlrii Comunei Moacqa la

,,Programul jude(ean pentru reabilitarea gi modernizarea imobilelor cu destinalie de

cabinete medicale din mediul rural, respcctiv a spitalelor din mediul urban" in perioada
2017-2020 qi in ,,Programul judefean pentru reabilitarea, modernizarea clminelor

culturale din mediul ruralo' in perioada 20lT -2020

Consiliul Local al Comunei MoacEa, intrunit in qedin{a ordinarl din data de 30

aprilie 2020;
Analiz6nd Referatul de aprobare nr. 728107.04.2020 al primarului comunei Moacga,

iniliatorul proiectului de hotdrdre;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 729107.04.2020 al secretarului general al

comunei Moacqa;
Avdnd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea

domeniului public gi privat, patrimoniu, economic, buget, finanle, agriculturd qi dezvoltare

regionalS, al Comisiei pentru sdn[tate, familie, protectie sociald qi culte, inv6[6mdnt, culturd qi

$tiinp tineret qi sport, respectiv al Comisiei pentru administratie local6, juridicd, ordine public6,
drepturile omului, legislafia muncii qi disciplind, amenajarea teritoriului, urbanism, proteclia

mediului qi turism ale Consiliului local al Comunei Moacqa;

Avdnd in vedere:
- H.C.L. nr. 50/2017 privind insuqirea inventarului actualizat al bunurilor care alc[tuiesc

domeniul public al comunei MoacEa;
- HotdrArea Consiliului Jude{ean Covasna nr. 3412020 pentru modificarea Hotar6rii nr.

privind aprobarea Programului jude{ean pentru reabilitarea, modernizarea cdminelor culturale
din mediul rural" in perioada 2011-2020, precum qi prevederile Ghidului solicitantului;

- Hotdrdrea Consiliului Judelean Covasna m. 3512020 pentru modificarea Hotdr6rii nr.

23012016 cu privire la aprobarea ,,Programului 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, precum gi prevederile Ghidului solicitantului;

- art, 35 alin. (1) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
-arl. 61 din Legea nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea

actelor normative, republicat6, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;
in temeiul art. 75 alin. (1) lit. e, art. 85 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. e, alin. (9) lit. a,

coroborat cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. d qi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G . lnr. 5712019

privind Codul administrativ, cu modificarile Ei completdrile ulterioare;

HOTAnA$rE

ARLJ, - in titlul qi in cuprinsul Hotdrdrii Consiliului local nr.2112020, sintagmele:
l. ,,Programul judelean pentru rc.abilitarea qi modemizarea imobilelor cu destinafie de

cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban" in perioada 20L7-

2020 se inlocuieqte cu sintagma: ,,Programul jude{ean pentru reabilitarea qi modernizarea



imobilelor cu dcstina{ie de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din
mediul urbAn" in perioada 2017-2020 pentru realizareo proiectului "Reabiliture cubinet
ntedical uman Mooc;o".

2. "Programul judelean pentru reabilitarea, modernizarea c6minelor culturale din mediul
rural" in perioada 2017-2020 se inlocuieqte cu sintagma: "Programul jude(ean pentru
reabilitarea, modernizarca clminelor culturale din mediul rural" in perioada 2017-2020
pentru realizarea proiectului ,,Reabilitare ;i dotsre Ciimin cultural Peidureni, comuna
Moacqa,"

S_RI..,IJ,*- Anexa nr. 1 Ei nr.2 a Hotdr6rii Consiliului local nr. 2112020 se inlocuieqte cu

anexa nr. 1 qi nr. 2 la prezenta hotdrdre din care fac parte integrantd.

ARI.-_JI[. "- Aducerea la indeplinire a prezentei hotf,rdri se incredinlez[ Primarului
comunei MoacEa Ei Compartimentului financiar-contabil, impozite ;i taxe din cadrul aparatului

de specialitate al primarului comunei Moacsa.

Moacqa, la 30 aprilie 2020.

PRE$liDr\TE r)n $EDINTA
T,iilde C s ab:r-A n d r:i s Contrasemneazit

Secretar general al comunei
Fiiltip-Fuer M. Zelinda

crrhv,_



Anexa nr. I la

ACORD DE ASOCII'RE
din data de

H.C.L.nr. 2712020

Nr.

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

reabilitarea qi modernizarea imobilelor cu destinalie de cabinete medicale ain meOiul rural,
respectiv a spitalelor din mediul urban", in perioada 2011 -2020 Si nu sub forma unei asocieri
cu personalitate juridic6.

1.2.Baza legald a acordului in ceea ce priveqte oportunitatea derul[rii programului este
Legea nr. 27312006 privind hnanlele publice locale, cu modificlrile gi completdrile ulterioare,
Legea nr. 9512006 privind reforma in domeniul sanAtdtii, republicatd, cu modificarile gi
completdrile ulterioare, Legea nr. 50/199i privind autorizareaexecutdrii lucrdrilor de construclii,
republicatd, cu modificirile qi completdrile ulterioare, Hotdrdrea Guvernului nr. 907/2016
privind etapele de elaborare qi confinutul-cadru al documenta]iilor tennico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investilii finantate din fonduri publice, cu modificdrile gi complet6rile
ulterioare, Hotdrdrea Consiliului Judelean Covasna nr. 23012016 cu privire la aprobarea
,,Programtllui judelean pentru reabilitarea Ei modernizarea imobilelor cu destinalie de iabinete
medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban" in perioada 2017-2020, cu
modificdrile ulterioare, precum gi Hotlrdrea Consiliului Local Moacga nr. 2112020, modificat
prin Hotdrdrea Consiliului Local Moacqa nr.2712020.

1.3. Procesul-verbal nr. al Comisiei de evaluare qi seleclionare a
proiectelor depuse in cadrul ,,erogru*ulrri jrd.t.* pentru reabilitarea qi modernizarea
imobilelor cu destina{ie de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul
urban" in perioada 2017-2020.

I.4. Scopul programului constd in executarea lucrdrilor de reabilitare qi modernizare a
imobilelor cu destinalie de cabinete rnedicale din rnediul rural, respectiv a spitalelor din mediul
urban, precum qi dotarea acestora, in vederea sprijinirii serviciilor de sdndiate prin crearea de
condilii optime pentru organizarea qi desfbEurarea activitalii medicale, respectiv atragerea
personalului de specialitate medico-sanitar cdtre micile localitati.

Art. 2. PARTTLE ACORDULUI
2.1. Jude(ul Covasna prin ConsiliulJude{ean Covasna cu sediul in municipiul Sfrntu

Gheorghe, Pia(a LibertAtii nr. 4, judelul Covasna, tel.02671311190, reprezentat prin Tam6s
Sdndor, in calitate de pregedinte gi Veres J6nos, director executiv,

qi

Comuna Moacqa prin Consiliul Local al Comunei Moacqa, cu sediul in Moacqa nr.
354, judelul Covasna, cod fiscal 4201740, contul ff. deschis la Trezoreria
Operativ6 Municipiul Tdrgu Secuiesc, reprezentatprin Deszke J6nos in calitate de primar.

Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea conditiilor de colaborare a p[(ilor men{ionate

mai sus, in vederea reabilitdrii gi modernizlrii imobilelor cu destinalie de cabinete medicale din
mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban, prin proiectul "Reabilitare cabinet medical
uman Moacqa."

3.2. Judelul Covasna prin Consiliul Judelean Covasna contribuie cu suma de lei din
cheltuielile eligibile, necesar[ reabilitdrii qi modernizdrii imobilelor cu destinalie de cabinete
medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban in localitatea respectivd (ceea
ce reprezint5 maxim 50% din valoare, dar nu mai mult de 25.000 lei).

3.3. Comuna Moacqa va contribui cu minim 50Yo din cheltuielile eligibile din valoarea
proiectului ce urmeaz6 a se realiza.

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



Art.4. DREPTURILE $I OBLTGATII[,E PARTILOR
4.1. Jude{ul Covasna prin Consitiul Jude(ean Covasna:
a) se oblig6 sd asigure alocarea sumelor destinate finanfdrii proiectului;
b) are dreptul sd solicite de la beneficiar rapoarte qi explicalii privind reabilitarea

modernizarea imobilelor cu destinalie de cabinete medicale din mediul rural, respectiv
spitalelor din mediul urban qi utilizarea sumelor alocate;

c) are dreptul sd modifice contribufia proprie sau sd rczilieze prezentul contract dac6
beneficiarul comunicd date, informalii sau inscrisuri false ori eronate, precum gi in cazul
neindeplinirii corespunzdtoare a obligaliilor contractuale asumate de cdtre acesta, cu recuperarea
integrald a sumelor decontate.

4.2. Comuna Moacqa, prin Consiliul Local:
a) se obligd si asigure alocarea sumelor destinate finanfdrii proiectului;
b) rdspunde de organizarca Ei derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizilii

publice, in conformitate cu prevederile legale qi comunicd copia contractelor de achizilii publice,
inclusiv actele adi{ionale incheiate, dac6 este cazul;

c) se obligd s[ respecte perioada de derulare a programului;
d) se obligd sE utilizeze suma primitd numai in scopul realizdrii reabilitdrii gi moderniz6rii

imobilelor cu destinalie de cabinete medicale din mediul rrral, respectiv a spitalelor din mediul
urban;

e) se obligd sd reflecte corect in evidentele sale contabile, toate operaliunile economico-
financiare ale proiectului qi sd le prezinte Consiliului Judelean Covasna ori de cdte ori ii sunt
solicitate, pe durata derul6rii acordului;

0 se obligd sd specifice, p€ durata proiectului, pe afiqe, cataloage, alte materiale
publicitare, faptul cd acestea au fost realizate impreund gi cu sprijinul judelului Covasna prin
Consiliului Judefean Covasna;

g) se obligd s[ accepte controlul qi verificdrile finantatorului in legdturd cu modul de
utilizare a fondurilor ce reprezintd contribulie proprie a judetului Covasna;

h) se obligd sd notifice finanlatorul in vederea participdrii acestuia la receplia lucrdrilor qi
dotdrilor, dupd caz.

i) se obligd sd prezinte Consiliului Judefean Covasna, in termen de 15 zile de la data
finalizdrii proiectului un raport final de activitate, impreun6 cu documentele justificative,
conform pct. 10 din Ghidul solicitantului "Programul judetean pentru reibilitarea gi
modernizarea imobilelor cu destinafie de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a
spitalelor din mediul urban" in perioada 2017-2020.

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

pAnE la 31 decembrie 2020.

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

a) indeplinirea termenului pentru care a fost incheiat.
b) la cererea intemeiati a uneia dintre p6r[i, de .o-un acord;
c) rezilierea unilaterald de cdtre parteacare gi-a indeplinit obligafiile contractuale.

Art.7. roRTA MAJORA
7.1 Fo4a majord exonereazl de rdspundere partea care o invocd, ?n condiliile legii. Partea

care invocd forla majord va notifica imediat, in scris, celeilalte pdrfi aparilia cazului de for[6
majord.

qi

a



Art. 8. CLAUZE. SPECIALII
8.1. Modificarea prezentului contract de asociere se poate face cu acordul pd4ilor, prin act

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

exercit[ de cdtre compartimentele de specialitate abilitate ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judefean Covasna, cdt qi de cdtre alte organe de control abilitate de lege.

8.3. Toate nein{elegerile ap[rute intre p[(i in legdturi cu interpretarea gi executarea
prezentei se solufioneazd, pe cale amiabild, sau, dacd nu este posibild, de c6tre instanlele
judecdtoreqti.

Art. 9. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de cdtre pdrfi cu respectarea
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European gi al Consiliului Uniunii
Europene din2l aprilie 2016 privind protecfia persoanelor frzice in ceea ce prive;te prelucrarea
datelor cu caracter personal Ei privind libera circulalie a acestor date qi de abrogare a Directivei
95l46lCE (Regulamentul general privind protecfia datelor - RGPD).

Prezentul acord de asociere a fost incheiat
2 (doud) exemplare, avAnd fiecare aceeagi fo(6
fiecare parte contractantd.

astdzi
juridicd, dintre care cdte un

intr-un num[r de
exemplar pentru

Judcful Covasna prin
Consiliul Judc{ean Cov:rsna

TAMAS Srinclor
PRB$EDrNl'ri

VERIIS Jfnos
I)IRECTOR IIXECIJTIV

Comun:r
Consiliul l,ocll

Moacq:r prin
:rl Comunei MoacEa

DESZKE Jfnos
PII.IMAR



Nr.

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.2712020

ACORD DE ASOCIERE
din data de

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

reabilitarea qi modemizarea cdminelor culturale din mediul rural" in perioada 2017-2020, qi nu
sub forma unei asocieri cu personalitate juridic6.

l'2. Baza legald a acordului in ceea ce priveqte oportunitatea deruldrii programului este
Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
Ordonanla de urgen!6 a Guvemului nr. 11812006 privind infiinfarea, organizarea gi desfEgurarea
activitdtii agez[mintelor culturale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, Legea nr. 50/1991
privind autorizarca execut[rii lucrdrilor de construcfii, republicatd, cu modificdrile Ei
completdrile ulterioare, Hotdrdrea Guvernului nr. 90712016 privind etapele de elaborare qi
conlinutul-cadru al documentaliilor tennico-economice aferente obiectivelor/proiectelor di
investifii finanlate din fonduri publice, cu modificdrile Ei completdrile ulterioire, HotdrArea
Consiliului Judelean Covasna nr.22512016 cu privire la aprobarea ,,Programului judetean pentru
reabilitarea, modernizarea cdminelor culturale din mediul rural" in perioada 2017-20)0, cu
modificdrile ulterioare, precum gi HotdrArea Consiliulr-ri Local MoacEa nr. 21/2020, modificat
prin Hotdrdrea Consiliului Local Moacsa nr.2712020.

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

1.4. Scopul programului const6 in executarea lucrdrilor de reabilitare qi modernizarea
cdminelor culturale, precum Ei dotarea acestora in vederea revitalizdrii vielii culturale din mediul
rural, respectiv comemorarea personalitdfilor eminente din jude!.

Art. 2. PARTILE ACORDULUI
2.1. Judeful Covasna, prin Consiliul Judefean Covasna cu sediul in municipiul Sfhntu

Gheorghe, Piafa LibertAtii nr. 4, judeful Covasna, tel.0267/311190, reprezentat prin Tam6s
S6ndor, in calitate de preqedinte qi Veres J6nos, director executiv,

qi

comuna Moac;a, prin consiliul Local al Comunei MoacEa, cu sediul
Moacqa m. 354, judelul Covasna, cod fiscal 4201740 contul nr.
Trezoreria Operativd Municipiul T6rgu
primar.

Secuiesc, reprezentat prin Deszke J6nos in calitate de

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

mai sus, in vederea reabilitarii gi moderniz[rii cdminului cultural prin proiectul ,,Reabilitare qi
dotare Cdmin cultural Pddureni, comuna Moacqa."

3.2. Judeful Covasna prin Consiliul Jude[ean Covasna contribuie cu suma de lci din
cheltuielile eligibile, necesard reabilitarii qi modernizdrii caminului 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 50% din cheltuielile eligibile din valoarea
proiectului ce urmeazd a se realiza.

3.4. Contribulia judelului Covasna va 1i viratd in contul beneficiarului dupa terminarea
proiectului qi dupd depunerea docunrentelor.iustificative.

Art.4. DREPTURILE $I OBLTGATIILE PARTILOR
4.1. Judeful Covasna, prin Consiliul Jude(ean Covasna:

in comuna
deschis la



a) se obligl sd asigure alocarea sumelor destinate finan{Erii proiectului;
b) are dreptul sd solicite de la beneficiar rapoarte gi explicalii privind reabilitarea gi

modernizarea cdminului ctrltr,rral gi utilizarea sumelor alocate;
c) are dreptul sf, modifice contribulia proprie sau sd rezilieze prezentul contract dacd

beneficiarul comunicd date, informatii sau inscrisuri false ori eronate, precum gi in cazul
neindeplinirii corespunzdtoare a obliga{iilor contractuale asumate de cdtre acesta, cu recuperarea
integrald a sumelor decontate.

4.2, Comuna Moacqa, prin Consiliul Local:
a) se obligd sd asigure alocarea sumelor destinate finan{drii proiectului;
b) rdspunde de organizarea qi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizilii

publice, in conformitate cu prevederile legale qi comunicd copia contractelor de achizilii publice,
inclusiv actele adilionale incheiate, dacd este cazul;

c) se obligd si respecte perioada de derulare a programului;
d) se obligE sd utilizeze suma primiti numai ?n scopul realizdrii reabilitArii gi modernizdrii

cEminului cultural;
e) se obligd sd reflecte corect in evidenfele sale contabile, toate operafiunile economico-

financiare ale proiectului qi sd le prezinte Consiliului Judelean Covasna ori de cAte ori ii sunt
solicitate, pe durata derul6rii acordului;

0 se obligd sd specifice, pe durata proiectului, pe afiqe, cataloage, alte materiale
publicitare, faptul cd acestea au fost reahzate impreund qi cu sprijinul judelului Covasna prin
Consiliului Judelean Covasna;

g) se obligd sd accepte controlul qi verificdrile finantatorului in legdturd cu modul de
utilizare a fondurilor ce reprezintd contributie proprie a judelului Covasna;

h) se obligd sd notifice finanlatorul in vederea participdrii acestuia la recepfia lucrdrilor qi
dotdrilor, dupd, caz.

i) se oblig[ sd prezinte Consiliului Judetean Covasna, in termen de 15 zile de la data
finalizdrii proiectului un raport final de activitate, impreund cu documentele justificative,
conform pct. 10 din Ghidul solicitantului "Programul judetean pentru reabilitarea Ei
modernizarea cdminelor culturale din mediul rural" in perioada 2017-2020.

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

p6nd la 3l decembrie2020.

Art. 6. INCNTANEA CONTRACTULUI
6. 1 . Prezentul contract 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 cdtre partea care gi-a indeplinit obligaliile contractuale.

Art.7. !'ORTA MAJORA
7.1 For{a major[ exonereazd de rdspundere partea care o invocd, in condiliile legii. Partea

care invocd fo4a majord, va notifica imediat, in scris, celeilalte p6(i apariJia cazului de fo(d
majord.

Art. 8. CLAUZE SPECIALE
8.1. Modifieareaprezentului contract de asociere se poate face cu acordul pd4ilor, prin act

adilional.
8.2. Controlul asupra realiz[rii programului qi cheltuirea sumelor conform destina]iei se

exercit6 de cdtre compartimentele de specialitate abilitate ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judelean Covasna, cdt gi de cdtre alte. organe de control abilitate de lege.



8.3. Toate neinfelegerile apdrute intre pd(i in legdturd cu interpretarea gi executarea
prezentei sc solu{ioneazd pe cale amiabild, sau, dacd nu este posibiiA, de cdire instanlele
judecStoregti.

Art. 9. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de cdtre pdrli cu respectarea
prevederilor Regulamentului (UE) 20161679 al Parlamentului European qi a1 Consiliului Uniunii
Europene din27 aprilie 2016 privind protecliapersoanelor fizicein ceea ce priveqte prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulafie a acestor date qi de abrogare a Directivei
95l46lCE (Regulamentul general privind protecfia datelor - RGPD).

Prezentul acord de asociere a fost incheiat astdzi intr-un numdr de
2 (doud) exemplare, av6nd fiecare aceeaqi fo(d juridicd,
fi ecare parte contractantd.

Jude(ul Covasna prin
Consiliul Jude(ean Covasna

TAMAS Sr{ndor
PRE$EDINTE

VERES Jrinos
DIRECTOR EXECUTIV

dintre care c6te un exemplar pentru

Comuna Moacga prin
Consiliul Local al Cornunei Moacs:r

I)llSZKlt .I:lnos
PTUMAR


