ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 12/2019
privind aprobarea unui protocol de colaborare

Consiliul Local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 8 februarie 2019,
analizând Expunerea de motive al viceprimarului comunei Ozun privind aprobarea
unui protocol de colaborare,
având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate,
în baza art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”d”, coroborat cu alin.(6) lit.”a” pct. 1, 4, 5 și 6
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art.45 alin. (1) și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. (1) Se aprobă colaborarea între Comuna Ozun, proprietar al imobilului
clădire „Biblioteca comunală” şi Asociatia IMUK- Ifjak Mozgalma Uzon Községért.
(2) Se aprobă proiectul Protocolului de colaborare între Comuna Ozun şi
Asociatia IMUK- Ifjak Mozgalma Uzon Községért, conform anexei din prezenta, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2. Cu semnarea Protocolului de colaborare aprobată prin art. 1 se împuterniceşte
viceprimarul comunei, doamna Szabó Anna Mária.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Ozun şi Compartimentul administrativ-gospodăresc, cultură şi turism.
Ozun, la 8 februarie 2019.
PRESEDINTE DE SEDINTA,

Németh Ioan

Difuzare:
1 ex. Inst. Prefectul jud. Covasna
1 ex. afişare
1 ex. Compartimentul administrativ gospodăresc, cultură şi turism

Contrasemnează,
secretara comunei

Aczél Melinda Cecília

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 12/2019

PROTOCOL DE COLABORARE
In baza Hotararii nr. 12/8.02.2019 al Consiliului Local Ozun,
Se încheie prezentul protocol de colaborare:
I.

PARTILE

1.

Comuna Ozun, cu sediul in comuna Ozun, str. Gabor Aron nr. 75, reprezentat prin
doamna Szabó Anna Mária, viceprimar cu CF 4201910
Asociatia IMUK- Ifjak Mozgalma Uzon Községért, reprezentat prin Raduly Zsolt
Jozsef,

2.
II.

OBIECTIVUL PROTOCOLULUI

Prezentul protocol are ca obiect:
- organizarea unor activitati in vederea dezvoltării vieţii civice a tinerilor din comuna
Ozun pe plan social, cultural sportiv si artistic,
- apararea si pastrarea valorilor specifice comunității,
- depistarea si dezvoltarea relațiilor si schimbului de experienta cu asociatii din tara
si de peste hotare, respectiv a talentelor tinerilor din comunitate.
III.

OBLIGATIILE PARTILOR

Comuna Ozun se obliga:
Asigura in mod gratuit spatiu Asociatiei IMUK- Ifjak Mozgalma Uzon Községért in cladirea
Bibliotecii comunale, in camera nr.11, acesta avand o suprafata de 34 mp, cu posibilitatea de
folosire a apei, canalizarii, electricitatii si centralei termice, cu scopul de a asigura spațiu pentru
activităților derulate de Asociație.
Asociatia IMUK- Ifjak Mozgalma Uzon Községért se obliga:
Asigurarea în mod gratuit accesul tinerilor din comuna Ozun la toate activitățile ce se vor
desfășura în organizarea lui și asigură minim o manifestare cultural-artistică/an, în mod gratuit,
pentru comunitatea comunei Ozun, la solicitarea Consiliului Local Ozun.
IV.

DURATA CONVENTIEI

Prezentul protocol se incheie incepand cu data semnarii pentru o perioada de 10 ani., cu
posibilitatea prelungirii prin act adițional.
V.

INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul protocol încetează in urmatoarele cazuri:
partile nu isi indeplinesc obligatiile sau le indeplinesc in mod necoraspunzator,
una dintre parti reziliaza unilateral prezentul contract, insa cu conditia notificarii partii
adverse cu minim 30 de zile inainte de data rezilierii,
expirarea duratei pentru care s-a incheiat protocolul,
hotararea definitiva si irevocabila a unei instante judecatoresti.

VI.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Litigii izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor
prezentului protocol vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul
va fi solutionat de instantele judecatoresti competente.
VII.

DISPOZITII FINALE

Prezentul protocol se semneaza in data de……………………………
Orice modificare a prezentului protocol se face cu acordul ambelor parti prin act aditional.
Prezentul protocol s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, la sediul
comunei Ozun.

Semnături:
Comuna Ozun
VICEPRIMAR
Szabó Anna Mária

Asociatia IMUK- Ifjak Mozgalma Uzon Községért
PRESEDINTE
Ráduly Zsolt Jozsef

