ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 25/2017
privind încheierea unui contract de asociere între UAT Ozun
şi Parohia Reformată Bicfalău
Consiliul local al comunei Ozun,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 06 martie 2017,
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului administrativgospodăresc, respectiv adresa nr. 20/2017 al Parohiei Reformate Bicfalău, înregistrat la
Primăria comunei Ozun cu nr. 1544/21.20.2017,
Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice,
În conformitate cu art. 120 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu poz. 30 din
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Comunei Ozun, judeţul Covasna,
aprobat prin H.C.L. nr. 21/2017;
În baza art. 36 alin. (2) lit. ”e” şi alin. (7) lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Comuna Ozun şi Parohia
Reformată Bicfalău, în vederea protejării și reabilitării Monumentului în cinstea eroilor căzuţi
în Primul şi în Al Doilea Război Mondial din satul Bicfalău.
Art. 2. - Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexă la prezenta hotărâre din
care face parte integrantă.
Art. 3. - Cu semnarea contractului de asociere se mandatează Primarul comunei Ozun,
dl. dr.Ráduly István.
Art. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar contabil,
achiziţii publice, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Ozun, respectiv
Compartimentul agricol, cadastru și urbanism.
Ozun, la 06 martie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Bordás Zsolt

Difuzare:






2 ex. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe
1 ex. Primar
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Compartimentul agricol, cadastru și urbanism

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa la HCL nr. 25/2017

CONTRACT DE ASOCIERE
Nr. …….. din ………………
I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
1.1 Comuna Ozun, cu sediul in com. Ozun str. Gabor Aron nr.75, cu cod
fiscal 4201910, cont bancar ………………… reprezentat prin primar dr.Ráduly
István, in continuare Asociat nr. 1,
şi
1.2 Parohia Reformată Bicfalău, cu sediul in com. Ozun sat Bicfalău str. nr.
173 cu cod fiscal ………………, cont bancar …………………reprezentat prin preot
paroh Santa Imre și ………………, in continuare Asociat nr. 2,
de comun acord au cuvenit să încheie prezentul contract, în baza Hotărârii
Consiliului Local nr. 27/2017, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului îl constituie colaborarea părților în vederea protejării
și reabilitării Monumentului în cinstea eroilor căzuţi în Primul şi în Al Doilea Război
Mondial din satul Bicfalău, în continuare Monument.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți
contractante și se finalizează la data realizării obiectivului său.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1 Obligaţiile Asociatului nr.1:
4.1.1 Își dă acordul cu privire la amplasarea Monumentului pe terenul asigurat
în acest scop de către Asociatul nr.2
4.1.2. Să delege reprezentanţi din partea lui care vor conlucra pentru rezolvarea
eventualelor probleme tehnice și/sau la întreținerea zonei în care va fi amplasat
Monumentul.
4.1.3 Își dă acordul ca Asociatul nr. 2 să exercite posesia și folosinţa asupra
imobilului în vederea depunerii unui proiect de finanțare nerambursabilă la fondul de
proiecte ”Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt” cu scopul de a renova Monumentul.
4.2 Obligaţiile Asociatului nr.2.
4.2.1. Să asigure în mod gratuit locul necesar amplasării Monumentului în
curtea Bisericii Reformate Bicfalău, respectiv, să asigure acțiunea de mutare.
4.2.2 Să înainteze un proiect - cu scopul de a renova Monumentul - de finanțare
nerambursabilă la fondul de proiecte ”Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt”, și în caz de
câștig al proiectului, să deruleze acesta.
4.2.3 Să exercite posesia și folosinţa asupra Monumentului, cu toate
responsabilitățile ce decurg din acesta, pe perioada derulării proiectului, dar nu mai
târziu până la 01.03.2018.
4.2.4 Să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului.

V. MODIFICAREA CONTRACTULUI
5.1 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul comun al părților
contractante, prin act adițional.
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
6.1.1. Expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.
6.1.2. Nerealizarea obiectivului propus.
6.1.3. Denunțarea unilaterală a contractului de către una dintre părți, cu plata
daunelor către cealaltă parte, echivalente cu prejudiciul cauzat.
VII. LITIGII
7.1. Orice neînţelegeri dintre părţi se vor rezolva – de preferinţă – pe cale
amiabilă, în caz contrar litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului
contract vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
VIII. DISPOZITII FINALE
8.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile legale în
materie, aflate în vigoare.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte una pentru fiecare
parte.
Asociatul nr. 1
Comuna Ozun,
prin primar dr.Ráduly István,

Asociatul nr. 2
Parohia Reformată Bicfalău
Prin preot ………………

