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Art.1. CADRUL GENERAL
L.1 Acordul de asociere se incheie in
,,Programului judelean
pentru reabilitarea, modemizarea clddirilor in care funcfioneazd. spalli expozifionale sau
biblioteci", din mediul rural in perioada 2021-2024, gi nu sub forma unei asocieri cu

)

personalitate juridicd.
1.2. Baza legald a acordului in ceea ce priveqte oportunitatea deruldrii programului este
Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
Strategia de dezvoltare a judefului Covasna aprobatd prin HotdrArea Consiliului Judefean
Covasna nr. 931201,5, Ordonanla de urgenli a Guvemului nr. 11812006 privind infiinfarea,
organizarea gi desfdgurarea activitdlii agezdmintelor culturale, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, Legea nr. 5011991privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicati,
cu modificdrile gi completirile ulterioare, HotdrArea Guvemului nr. 9071201.6 privind etapele de
elaborare gi continuful-cadru al documentatiilor tennico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investifii finanlate din fonduri publice, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, HotirArea Consiliului Judelean Covasna nr. J2021, cu privire la
aprobarea ,,Programului judelean pentru reabilitarea, modemizarea cl5dirilor in care
funcfioneazi spafii expozifionale sau biblioteci din mediul rural", tr perioada 2021-2024,
precum si HotdrArea Consiliului Local
rtr.J_.
1.3. Procesul-verbal nr.
al Comisiei de evaluare si selectionare a
proiectelor depuse in cadrul ,,Programului judefean pentru reabilitarea gi modemizarea
clddirilor in care funcfioneazd spafii expozifionale sau biblioteci" din mediul rural in perioada
2021.-2024.

1,.4.

in

executarea lucrdrilor de reabilitarea gi
modemizarea clddirilor ir:r care funcfioneazi spafii expozifionale sau biblioteci, precum si
dotarea acestora ir vederea asigurdrii conditiilor pentru valorificarea gi transmiterea valorilor
culturale din mediul rural.
F

Scopul progamului constd

Art. 2. PARTILE ACORDULUI
2.1. Judelul Covasna, prin Consiliul Judelean Covasna cu sediul in municipiul SfAntu
Gheorghe, Pia(a Libertifii nr. , judeEul Covasna, teI. 02671311190, reprezentat prin Tam6s
S6ndor, in calitate de pregedinte gi Veres Jinos, director executiv,
9r

cu sediul in

2.2.

judeful Covasna, cod

fiscal
reprezentat prin

contul
...

nr.

deschis la

in calitate de

Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condigiilor de colaborare a pdrlilor menfionate
mai sus, in vederea reabilitdrii gi modernizdrii clddirilor in care funcfioneazd spafii
expozifionale sau biblioteci prin proiectul "
3.2. Judeful Covasna prin Consiliul Judelean Covasna contribuie cu maxim 50% din
valoarea proiectului menfionat la punctul 3."1., dar nu mai mult de 25.000 de lei din cheltuielile
eligibile, respectiv suma de _lei
necesard reabilitdrii gi modemizdrii clddirilor in care
funcfioneazd spafii expozifionale sau biblioteci in localitatea respectivd.

:. ' 3.3.

va contribui cq minim 50% din cheltuielile eligibile din v
urmeazd a se realiza.
'
i
3.4. Contribufia judefului Covasnh va fi viratd in contul beneficiarului d
i proiectultri'qi dupd depunerea documentelor justificative.
'

9I OBTIGATIILE PARTILOR
4.L.. Judeful Covasna, prin Consiliul fudefean Covasna:
a) sC opligd sd asigure alocarea sumelor destinate finanfdrii proiectului;
b) .::ire dreptul sd solicite de la beneficiar rapoarte gi explicafii privind reabilitarea gi
modemizarea clddirilor in care functioneazd spafii expozifionale sau biblioteci gi utilizarea
sumelor alocate;
c) are dreptul sd modifice contribufia proprie sau sd rezllieze prezentul contract dacd
beneficiarul comunicd date, informa(ii sau inscrisuri false ori eronate, precum gi in cazul
neindeplinirii corespunzdtoare a obligaliilor contracfuale asumate de citre acesta, cu
recuperarea integrald a sumelor decontate.
AT,t;

4.2.

4, DREPTURILE,

prin Consiliul Local:

finanfdrii proiectului;
b) rdspunde de organizarea gi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de
achizifii publice, in conformitate cu prevederile legale gi comunicd copia contractelor de
achizifii publice, inclusiv actele adifionale incheiate, dacd este cazul;
c) se obligi sd.finalizeze proiectul gi sd depund decontul sprijinului financiar, impreund cu
documentele justificative, conform pct. 10 din Ghidul solicitantului ,,Programul judefean pentru
reabilitarea si modemizarea clddirilor in care funcfioneazd, spafii expozifionale sau biblioteci din
mediul rl)ral", in perioada 202'1.-2024, in termenul de valabilitate al prezentului acord;
d) se obligd si utilizeze suma primitd numai ir:r scopul realizdrii reabilitirii gi modernizdrii
clidirilor in care funclioneazd spafii expozilionale sau biblioteci;
e) se obligi sd reflecte corect in evidenlele sale contabile, toate operafiunile economicofinanciare ale proiectului gi sd le prezinte Consiliului ]ude[ean Covasna ori de cAte ori ii sunt
solicitate, pe durata deruldrii acordului;
f) se obligi sd specifice cel putin pe o suprafafd publicitard faptul ci acestea au fost
realizate impreund gi cu sprijinul judefului Covasna prin Consiliului Judelean Covasna;
g) se ohligi si accepte controlul gi verificirile finanfatomlui in legdftlri crr modul de
utilizare a fondurilor ce reprezintd contribulie proprie a judefului Covasna;
h) se obligd sd retumeze sumele aferente lucrdrilor executate in calitate de
chiriag/comodatar in cazul in care contractul de inchiriere/comodat se desface inainte de
termenul pentru care a fost incheiat.
a) se obligd sd asigure alocarea sumelor destinate

Art. 5. DURATA ACORDULUI
5.1. Prezentul acord isi produce efectele pe o perioadd de
luni, incepAnd cu data
semndrii acestuia de cdtre ambele pdrli, fdr6. posibilitatea prelungirii acestuia.
[Prezenful acord igi produce efectele, ir:rcepAnd cu data semndrii acesfuia de cdtre ambele
pdrfi pAni la data de 10 decembrie
fdrd posibilitatea prelungirii acestuia.l

-

Art. 6. INCETNNEA CONTRACTULUI
6.1.Prezenful contract irceteazi in urmdtoarele cazuri:
a) expirarea duratei prezenfului acord;
b) la cererea intemeiatd a uneia dintre pdrli, de comun acord;

)

f,)

c) rezilierea unilaterald in cazul
;

in care una dintre pdrfi nu-gi

contracfuale.

,;;,

!,.:.

rt. '

.
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Art.7. FORTA MAJORA

7.1Forla majord exonereazd de rdspundere partea care o invocd,
care invocd forla majord va notifica imediat, in scris, celeilalte pdrfi ap
majord.
:t'

Art.8.

)

CLAIJZESPECIALE

8.1. Modificarea prezentului acord se poate face prin act adilional al cdrui model va fi
aprobat in prealabil prin hotdrAre a autoritdfii deliberative.
8.2. Controlul asupra realizdrli programului gi cheltuirea sumelor conform destinaliei se
exercitd de cdtre compartimentele de specialitate abilitate ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judefean Covasna, cAt gi de cdtre alte organe de control abilitate de lege.
8.3. Toate nein(elegerile apdrute intre pdrfi in legdturi cu interpretarea gi executarea
prezentei se solufioneazd pe cale amiabild, sau, dacd nu este posibild, de cdtre instanfele
judecdtoregti.

Art. 9. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de citre pirli cu respectarea
prevederilor Regulamentului (UE) 201,61679 al Parlamentului European gi al Consiliului Uniunii
Europene dn27 aprilie 2016 privind protecfia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea
datelor cu caracter personal 9i privind libera circulafie a acestor date gi de abrogare a Directivei
95l46lCE (Regulamentul general privind protecfia datelor - RGPD).
Prezentul acord de asociere a fost incheiat astdzi
irtr-un numdr de 2
(doud) exemplare, avAnd fiecare aceeagi forld juridicd, dintre care cAte un exemplar pentru
f

iecare parte contractantd.
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