
ROMANIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BATANI

HOTARAREA NR.28l2021
privind aprobarea particip[rii Comunei Bdlani la ,,Programul jude{ean pentru reabili

modernizarea cdminelor culturale din mediul rural" in perioada 2021-2024 cu pro

,,Reparafia acoperigului c[minului cultural din Aita Seac6"

Consiliul Local al Comunei Bdfani, judetul Covasna,
intrunit in qedinJa sa ordinard din 3l mai 2021,
analizdnd proiectul de hotf,rdre impreund cu referatul de aprobare, intocmitd

comuneio privind aprobarea participdrii Comunei BdJani la ,,Programul judeJean pentru
modernizarea caminelor culturale din mediul rural" in perioada 202L-2024 cu proiectul
acoperigului cdminului cultural din Aita Seacd",

vdzdnd raportul de specialitate al compartimentului financiar si a comisiei de
pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finan{e, administrarea
gi privat al comunei, agricultura, urbanism, gospodarire comunala, protectia mediului,
control, respectiv avizul favorabil pentru legalitate al secretarului general Comunei B6{an

in baza Hot[rdrii Consiliului Local al Comunei BdJani nr. 2112021 privind
bugetului local pe anul202l,

ludnd act de Hotf,rdrea Consiliului Judefean Covasna nr. 7/202I privind
,,Programului judefean pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul
perioada 202I-2024,

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (9), litera c) gi art. 196, alin. (1) litera a) din
5712019 privind Codul administrativ , cu modificdrile ulterioare,

HOTAnA$TE
Art.l. Se aprobd participarea Comunei Bdfani la ,,Programul judelean pentru

modemizarea cdminelor culturale din mediul rural" in perioada 202I-2024 cu proiectul
acoperigului cdminului cultural din Aita Seac[", a cdrui valoare total[ este de 5901
carc 34014,280 lei rcprezintd aport propriu al Comunei BdJani.

Art. 2. Se aprob[ titlul proiectului ,,Reparalia acoperigului
Seacd",

Art. 3. Se aprobd modelul Acordului de asociere, conform
integrant[ din prezenta Hotdrdre.

Art. 4. Se mandateazd primarul Comunei B[{ani, dl SIMON Andrds pentru
Acordului de asociere.

Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot[rdri
Comunei B6!ani, dl SIMON Andrds .

PRESEDINTE DE SEDINTA

Contrasemneaza

B[fani, la31 mai202l
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nexa nr. L
la HotdrAre a nr. 28 I

ACORD DE ASOCIERE

Art. 1. CADRUL GENERAL
1.1 Acordul de asociere se incheie in vederea derulHrii ,,programului

pentru reabilitarea gi modemizarea ciminelor culturale din mediul rrral", in peri
2024, ginu sub forma unei asocieri cu personalitate juridicd.

1.2.Baza legald a acordului in ceea ce privegte oportunitatea deruldrii prog
Legea m.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile
ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr. 11,812006 privind infiinlare4 orga
desfdgurarea activitdlii agezdmintelor culturale, cu modificirile gi complet[rile
Legea nr. 5011991' privind autorizarea executdrii lucririlor de construcfli, re
modificirile gi complet5rile ulterioare, Hot[rArea Guvernului nt. 90712O16 privind
elaborare 9i conlinutul-cadru al documentaliilor tennico-economice
obiectivelor/proiectelor de investifii finanlate din fonduri publice, cu modi
completdrile ulterioare, Hotdrarea consiliului Judefean covasna m. 12021 cu
aprobarea ,,Progtamului judelean pentru reabilitarea, modernizarea cXminelor cu
mediul rtrraL", in perioada 2021-2024 precum gi HotirArea Consiliului Local
J_.

1.3. Procesul-verbal rrr. I de evaluare
reabilitareaproiectelor depuse in cadrul "Programului judefean pentru

cdminelor culturale din rnediul rtrral",in perioada 202I-2024.
1,.4. Scopul programului const[ in executarea lucrHrilor de rea

modernizarea cdminelor culturale, precum gi dotarea acestora in vederea revitali
culfurale din mediul ruraf respectiv comemorarea personalitdlilor eminente din j

Art. 2. PARTILE ACORDULUI
2.1. Judeful covasna, prin consiliul judelean covasna cu sediul in munici

Gheorghe, Piala Libertdlii nr. 4, judeful Covasn4 tel. 02671311190, rcprezentat
S6ndor, in calitate de pregedinte gi Veres j6nos, director executiv,

9i
2.2. Comuna Bdlani, , cu sediul in comuna B[fani,

frscal4202177, conhtl nr. ......... deschis
Simon Andras in calitate de primarul comunei

sat Bdtanii Mari, judeful
la Trezoraria Baraolt,

al Comisiei

Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condiliilor de

menfionate mai sus, in vederea reabilitdrii gi modernizdrii c[minului
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3.3. va contribui cu minim 50% din cheltuielile eligibile d
proiecfului ce urmeazd a se realiza.

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

Art.4. DREPTURILE $r OBLTGATTILE PARTILOR
4.1. Judeful Covasna, prin Consiliul Judelean Covasna:
a) se obligd sd asigure alocarea sumelor destinate finanldrii proiectului;
b) are dreptul s[ solicite de la beneficiar rapoarte gi explicalii privind rea

modernizarea cdminului culfural qi utilizarea sumelor alocate;
c) are dreptul sd modifice contribulia proprie sau sd

beneficiarul comunicd date, informafii sau inscrisuri false
neindeplinirii corespunzitoare a obligaliilor contractuale
recuperarea integrald a sumelor decontate.

4.2. , prin Consiliul Local:

rezilieze prezenful con

a) se obligd sd asigure alocarea sumelor destinate finanlirii proiectului;
b) rdspunde de organizarea gi derularea procedurilor de atribuire a cont

achizilii publice, in conformitate cu prevederile legale si comunicd copia con
achizilii publice, inclusiv actele adilionale incheiate, dacx este cazur;

c) se obligi sd finalizeze proiectul gi s[ depunH decontul sprijinului financiar,
cu documentele justificative, conform pct. 10 din Ghidul solicitantului "Program
pentru reabilitarea gi modernizarea cXminelor culturale din mediul rural", in
2024,in termenul de valabilitate aprezentului acord;

d) se obligd sE ut;.lizeze suma prirnit[ numai in scopul rcalizhtii
moderniz[rii cdminului culfu ral;

e) se obligi si reflecte corect in evidentele sale contabile, toate operafiunile
financiare ale proiectului gi si le prezinte Consiliului Judelean Covasna ori de cAte
solicitate, pe durata deruldrii acordului;

f) se obligd s[ specifice cel pulin pe o suprafa]d publicitari faptul cd p
realizatimpreund gi cu sprijinul judefului Covasna prin Consiliului jude[ean Cov

g) se obligi sd accepte controlul gi verificirile finanlatorului in legiturd cu
utilizare a fondurilor ce reprezintd contribulie proprie a jude{ului Covasna;

h) se obligd sd returneze sumele aferente lucrdrilor executate in calitate de chiriagl
cazul in care contractul de tnchirierelcomodat se desface inainte de termenul pentru care a fos

Art. 5. DURATA ACORDULUI
5.1. Prezentul acord tgi produce efectele pe o perioadd de _luni, tncepand cu

acestuia de cdtre ambele pdrli, fdrd. posibilitatea prelungirii acestuia.

[Prezentul acord tsi produce efectele, tncepdnd cu dnta semndrii acestuia de cdtre
pknd Ia datq de 10 decembrie 

- 
fdrd posibilitatea prelungirii acestuia.l

Art. 6. iNCNTANNA CONTRACTULUI

6 .1. Prezentul contract tnceteazd tn urmdtonrele cazuri:

a) expirarea duratei prezentului acord;
b) la cerereaintemeiatd a uneia dintre pXrfi, de comun acord;
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c) rezilierea unilaterald in cazul in care una dintre pdrli nu-gi indeplinegte
contracfuale.

Art.7. FORTA MAJORA
7.lForla majorX exonereazd de rdspundt-.re

care invoc5, forla major[ va notifica imedia! in
majord.

partea care o invocd, in condiliile . Partea
scris, celeilalte pdrli aparl[ia cazul de forld

ligafiile

aprobatin prealabil prin hotirAre a autoritllii deliberative.
8.2. Controlul asupra realizdrii programului gi cheltuirea sumelor conform naliei se

exercitd de citre compartimentele de speciaLlitate abilitate ale aparatului de s litate al
Consiliului Judefean Covasna, cAt gi de citre alte organe de control abilitate de lege.

Art. 8. CLLUZE SPECIALE
8.1. Modificarea prezentului acord se pel1s face prin act adilional al cimi

8.3. Toate neinfelegerile apirute intre pdrli in legituri cu interpretarea gi
prezentei se solufioneazd pe cale amiabili, sau, daci nu este posibili, de ctitre
judecitoregti.

rt. 9. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de citre pdrti cu
prevederilor Regulamentului (UE) 201.61679 al Parlamentului European gi al
Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privincl protecfia persoanelor fizice in ceea
prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulafie a acestor
abrogare a Directivei9Sl46lCE (Regulamentul general privind protecfia datelor - R

Prezenful acord de asociere a fostincheiat
(doun) exemplare, avAnd fiecare aceeagi forli
fiecare parte contractanti.
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fudeful Covasna prin
Consiliul judelean Covasna

TAMAS Sdndor
PRI]$EDINTE

VERES Jinos
DIRECTOR EXECUTIV

TOTH Szabolcs Bamabfs

$ef birou

SIMON Andrdis
PRIMAR


