ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 60/2017
privind încheierea parteneriatului cu Asociatia Transylvania Art and Heritage in
vederea demarării programului de protecție a imaginii tradiționale a
satului turistic Bicfalău

Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 iunie 2017,
Analizând expunerea de motive al primarului comunei Ozun, raportul de specialitate
întocmit de Compartiment administrativ gospodăresc, cultură şi turism;
Văzând H.C.L. nr. 36/2012 privind declararea satului Bicfalău ca „sat turistic”
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 parteneriat între Comuna Ozun şi
Asociatia Transylvania Art and Heritage, în vederea demarării programului de protecție a
imaginii tradiționale a satului turistic Bicfalău.
Art. 2. - Se aprobă proiectul contractului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre
din care face parte integrantă.
Art. 3. - Cu semnarea contractului de parteneriat 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 14 iunie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Bordás Csaba

Difuzare:







1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. Min.tur.
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar
1 ex.

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa la HCL nr. _______/2017

CONTRACT DE PARTENERIAT
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 Partener nr. 1,
şi
1.2 Asociatia Transylvania Art and Heritage , cu sediul in com. Ozun sat
Bicfalău str. nr. 156 cu cod fiscal 26937277 , reprezentat prin președinte Péter Alpár,
in continuare Partener nr. 2,
de comun acord au cuvenit să încheie prezentul contract, în baza Hotărârii
Consiliului Local nr. __/2017, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului îl constituie colaborarea părților în vederea demarării
programului de protecție a imaginii tradiționale a satului turistic Bicfalău.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți
contractante și se finalizează la data de 31 august 2017.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1 Obligaţiile Partenerului nr.1:
4.1.1 Își dă acordul cu privire la activitatea de colectarea informațiilor necesare
realizării unei lucrării, de Partenerul nr. 2, ce reprezintă demararea programului de
protecție a imaginii tradiționale a satului turistic Bicfalău.
4.1.2. Să asigure legitimație către reprezentantul Partenerului nr. 2, cu care
acesta din urmă se va prezenta la colectarea informațiilor.
4.1.3 Să asigure stocarea lucrării realizate de Partenerul nr. 2, respectiv
multiplicarea acesteia, cu cheltuieli maxime de 300 de ron.
4.2 Obligaţiile Partenerului nr.2.
4.2.1. Să pună la dispoziția în mod gratuit Partenerului nr.1 în mod gratuit
lucrarea ”Programul de protecție a imaginii tradiționale a satului turistic Bicfalău”,
care va conține propuneri cu privire la îmbunătățirea imaginii centrului satului
Bicfalău, respectiv o bază de date cu privire la imobilele construcții ce trebuie să
beneficieze de o protecție specială.

4.2.2. Își dă acordul cu privire la predarea către proprietarii imobilelor
construcții ce trebuie să beneficieze de o protecție specială a unui extras din baza de
date pregătit, cu privire la imobilul deținut de fiecare proprietar în parte.
4.2.3. Să folosească informațiile colectate pentru lucrare doar cu acordul
Partenerului nr. 1.
4.2.4. Să asigure ca Partenerul nr. 1 să utilizeze materialului lucrării în scop
public
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.
Partenerul nr. 1
Comuna Ozun,
prin primar dr.Ráduly István,

Contabil,
ec. Bordás Enikő

Secretar,
Aczél Melinda Cecilia

Partenerul nr. 2
Asociatia Transylvania Art
and Heritage
Prin președinte Péter Alpár

