
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea unor măsuri în vederea finalizării obiectivului “Centru 

Civic din satul Chileni”, etapa II+III 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţa ordinară din 27 februarie 
2014; 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive nr. 527/2014 al Primarului Comunei Suseni; 
-Raportul compartimentului de specialitate nr. 528/2014 precum şi raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe; 
-Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2007 privind aprobarea asocierii 

comunei Suseni cu Composesoratul Chileni în vederea realizării obiectivului 
“Centrul Civic din satul Chileni”, modificată prin HCL nr. 75/2009 şi 35/2010; 

-Decizia Adunării Generale a Composesoratului Chileni privind realizarea 
etapei II+III a Centrului Civic din Chileni şi propunerea Composesoratului Chileni 
nr. 17/10.02.2014, înregistrată sub numărul 445/10.02.2014 pentru modificarea 
cotei părţi din valoarea totală a obiectivului de investiţii „Centru Civic din satul 
Chileni” şi modificării prin act adiţional a Contractului de asociere nr. 
305/03.02.2009; 

-HCL nr. 41/2013 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru 
atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice, al cărui obiect îl va 
constitui amenajarea mansardei Centrului civic din satul Chileni; 

-Contractul de concesiune de lucrări publice nr. 343/2014, încheiat între 
Comuna Suseni şi Composesoratul Chileni în calitate de concendenţi şi Asociaţia 
Crescătorilor de bovine „Fenek” din Chileni în calitate de concesionar; 

Luând în considerare prevederile art. 36 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) 36 alin. (7) litera „a”, precum şi art. 
45, alineatul (2) litera ,,f”, art. 115 alineatul  (1) litera  (b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată; modificată şi completată 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1. Se aprobă alocarea din partea Composesoratului Chileni a sumei 

de 60.000 lei pentru finalizarea investiţiei „Centru Civic din satul Chileni”, etapa 
II+III. 



Art. 2 Se aprobă Contractul de asociere pentru finalizarea investiţiei 
„Centru civic din satul Chileni”, conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul Comunei Suseni. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului Judeţului 
Harghita, Primarului comunei Suseni, Compartimentelor Urbanism şi Financiar-
contabil, Composesoratului Chileni şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
Nr. 9 
din 27 februarie 2014  
 
  Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează 
               Secretar 
  ELEKES-KÖLLŐ MÁRTA   KOVÁCS ILEANA ÉVA 



ROMÂNIA          ANEXA  
JUDEŢUL HARGHITA la Hotărârea nr. 8/2014 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI al Consiliului Local al Comunei  
          Suseni  
      CONTRACT DE ASOCIERE 

            nr. ……………….din …………2014 
 
 1.Părţile contractante  
 Între 
 COMUNA SUSENI, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI, având sediul 
în localitatea Suseni, sat Suseni nr. 212, telefon 0266-350004, fax 0266-350077, cod 
fiscal 4367701, cont virament nr. ____________________________, deschis la 
Trezoreria Gheorgheni , reprezentat prin EGYED JÓZSEF primar şi  
 COMPOSESORATUL CHILENI având sediul în localitatea CHILENI, telefon  
…………., cod fiscal RO 12846250 cont virament nr. 
RO90RNCB0155016319260001, deschis la BCR Gheorgheni, reprezentat prin 
BARABAS ALEXANDRU preşedinte 
 a intervenit prezentul contract. 
 
 2. Dispoziţii generale 
2.1. Asociaţia creată prin prezentul contract are ca temei legal art. 36, alin. (2), 
lit. „e“ şi alin.(7) lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, Hotărârea nr. 35/2007 a Consiliului Local a Comunei Suseni, privind 
aprobarea asocierii Consiliului Local Suseni cu Composesoratul Chileni în 
vederea realizării obiectivului “Centrul Civic din satul Chileni “,cu modificările 
ulterioare precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. ___/2014 privind aprobarea 
unor măsuri în vederea finalizării obiectivului “Centru Civic din satul Chileni”, 
etapa II+III. 

2.2 Ţinând cont de expirarea la data de Contractului de asociere nr. 
305/03.02.2009. modificat prin Actele adiţionale nr. 1 şi 2, este necesară 
încheierea unui nou Contract de asociere. 
 2.3. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea după următoarele principii: 
 a. independenţa şi juridică a fiecărui asociat; 
 b. asistenţă financiară, de specialitate, managerială şi juridică acordată 
reciproc. 
 
 3. Activităţile ce se vor realiza în comun 
 3.1. Realizarea Etapei II+III a obiectivului de investiţii: amenajarea 
mansardei Centrului Civic din satul Chileni,  
 
 4. Durata contractului 
 4.1. Prezentul contract se încheie pe perioada 28.02.2014-31.12.2014 cu 
posibilitatea prelungirii duratei contratului prin acordul părţilor. 
 
 5. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor comune convenite 



 5.1. Consiliul Local Suseni contribuie la realizarea obiectivului prezentului 
contract prin: 
 a. 89.225,09 lei reprezentând 57,12% din cuantumul redevenţei totale din 
concesionarea pe o durată de 342,65 luni a unui birou de 48,72 mp şi a cotei 
părţi din suprafeţe commune de 13,29 mp. 
 b. Asigură îndeplinirea procedurilor de achiziţie publică pentru investiţie, 
respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, derulează atribuirea contractului de 
concesionare de lucrări publice prin achiziţie publică . 
 c. Pe durata contractului supraveghează permanent modul de executare 
a lucrărilor împreună cu reprezentanţii Composesoratului Chileni 
 d. Efectuează recepţiile conform situaţiilor de lucrări executate prin 
aparatul de specialitate împreună cu reprezentanţii Composesoratului Chileni 

e. Efectueză recepţia finală a lucrărilor împreună cu reprezentanţii 
Composesoratului Chileni. 
 5.2. Composesoratul Chileni contribuie la realizarea obiectivului 
prezentului contract prin: 
a) Asigură Consiliului Local Suseni finanţare după cum urmează:  
- în sumă de 60.000 lei, pentru execuţia lucrărilor aferente etapei II+III, după 
depunerea situaţiilor de lucrări şi a facturilor fiscale, în termen de 10 zile 
calendaristice; 
- 66.981,30 lei, reprezentând contravaloarea a 42,88% din cuantumul redevenţei 
totale din concesionarea pe o durată de 342,65 luni a unui birou de 48,72 mp şi 
a cotei părţi din suprafeţe comune de 13,29 mp. 
 c. Efectuează recepţia finală a lucrărilor împreună cu reprezentanţii 
Consiliului Local Suseni. 
 
 6. Cota parte a asociaţilor din obiectivul realizat, “Centrul Civic Chileni”  

6.1 Cota parte a comunei Suseni va fi de 57,12 %  
6.2 Cota parte a Composesoratului Chileni va fi de 42,88 %. 
6.3 Cota parte definitivă a asociaţilor din obiectivul realizat se va stabili 

după recepţia la terminarea lucrării a obiectivului, prin Hotărâre a Consiliului 
Local întocmit în acest sens şi prin act adiţional la prezentul Contract.  

6.4 Totodată, după recepţia la terminarea lucrărilor asociaţii vor stabili prin 
Contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni şi a Adunării 
Generale a Composesoratului modalitatea de utilizare respectiv obligaţiile 
părţilor necesare asigurării funcţionării în bune condiţii a investiţiei. 

 
 7. Forţa majoră 
 7.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
 7.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care 
acţionează aceasta. 
 7.3. 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. 



 7.4. 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. 
 7.5. 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. 
 

8. Rezilierea contractului 
 8.1. În cazul în care se constată că Composesoratul Chileni  nu se achită 
de obligaţiile stipulate în prezentul contract, aceasta se poate rezilia în mod 
unilateral de către Consiliul Loca Suseni fără îndeplinirea oricăror formalităţi. 
 
 9. Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 9.1. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL prin Primar EGYED JÓZSEF  ...................................... 
 
 
 
 
COMPOSESORATUL CHILENI prin  
 
Preşedinte BARABAS ALEXANDRU  ...................................... 


