ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr._____ /2010
privind aprobarea asocierii judeţului Vaslui cu oraşul Negreşti în vederea implementării
proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui
din care rezultă necesitatea şi propunerea de asociere a judeţului Vaslui cu oraşul
Negreşti în vederea implementării proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului
Negreşti”;
având în vedere prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
în temeiul dispoziţiilor art.14, art.91, alin.(1), lit.c), alin.(4), lit.c), alin.(6) şi
art.97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă asocierea judeţului Vaslui, prin Consiliul judeţean Vaslui, în
calitate de investitor cu oraşul Negreşti, prin Consiliul local al oraşului Negreşti, în
calitate de beneficiar, pentru implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a
oraşului Negreşti”, în valoare estimativă de 3.360.473,4 lei.
Art.2. – Se aprobă Contractul de asociere între judeţul Vaslui, prin Consiliul
judeţean Vaslui şi oraşul Negreşti, prin Consiliul local al oraşului Negreşti, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Se mandatează domnul Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului
judeţean Vaslui, să încheie şi să semneze în calitate de ordonator principal de credite, în
numele şi interesul judeţului Vaslui, contractul de asociere prevăzut la art.2.
Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează direcţiile
tehnică, economică şi biroul contabilitate ale Consiliului judeţean Vaslui.
Art.5. – Un exemplar după prezenta hotărâre se va comunica Consiliului local
al oraşului Negreşti.
Vaslui, ____ianuarie 2010

PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ANEXĂ
la Hotărârea nr.______/2010

CONTRACT DE ASOCIERE
pentru implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”
Încheiat între :
Judeţul Vaslui, prin Consiliului judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui,
str.Ştefan cel Mare, nr.79, reprezentat prin Vasile Mihalachi, preşedinte, în calitate de
investitor, denumit în continuare investitor,
şi
Oraşul Negreşti, prin Consiliul local al oraşului Negreşti, cu sediul în oraşul
Negreşti, str. N.Bălcescu, nr.1, reprezentat prin Ioan Cozma, primar, în calitate de
beneficiar, denumit în continuare beneficiar,
În temeiul Hotărârii nr.______/2010 a Consiliului judeţean Vaslui şi a Hotărârii
nr.______/2010 a Consiliului local al oraşului Negreşti, prin care se mandatează
ordonatorii principali de credite implicaţi în asociere, de comun acord încheie următorul

CONTRACT DE ASOCIERE
pentru implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”.
Articolul 1
Obiectul contractului
Implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti” a
cărei valoare estimativă, potrivit Devizului general de lucrări se ridică la suma totală de
3.360.473,4 lei, din care :
1. Racord înaltă presiune - 1.189.987,5 lei, fără TVA
2. Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale – 1.586.349,3 lei, fără TVA
Finanţarea proiectului se va asigura integral din bugetul judeţului Vaslui pe anul
2010.
Articolul 2
Scopul contractului
Îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţii oraşului Negreşti prin
implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”.
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Articolul 3
Drepturile şi obligaţiile părţilor
3.1. Investitorul are dreptul :
a) să solicite beneficiarului să predea, pe bază de protocol, în termen de 5 zile de
la încheierea prezentului contract, documentaţia tehnică aferentă investiţiei ;
b) să solicite beneficiarului să predea, pe bază de protocol, în termen de 5 zile de
la încheierea prezentului contract, acordurile proprietarilor cu privire la pozarea
conductelor de racord presiune înaltă, a reţelelor de distribuţie gaze polietilenă precum şi
a amplasamentelor, libere de orice sarcini, pentru staţia de reglare măsurare predare.
c) să solicite beneficiarului informaţiile necesare pentru întocmirea documentaţiei
tehnico-economice aferentă investiţiei ;
d) să solicite beneficiarului să nu întreprindă activităţi/acţiuni care să determine
întreruperea implementării proiectului ;
e)să solicite beneficiarului să acţioneze în vederea identificării/atragerii finanţării
din alte surse legal constituite, pentru continuarea şi finalizarea proiectului, în situaţia în
care finanţarea cheltuielilor cu implementarea proiectului este împiedicată în mod
obiectiv, ca urmare a apariţiei unor împrejurări de fapt şi/sau de drept, imprevizibile la
momentul încheierii prezentului contract ;
f) să solicite şi să încaseze de la beneficiar redevenţa aferentă concesionării
serviciului de utilitate publică pe o perioadă care să asigure recuperarea de către
investitor a fondurilor investite ;
3.2. Investitorul se obligă :
a) să se substituie, în calitate de investitor, beneficiarului în raporturile
contractuale încheiate cu operatorul S.C. GAZ EST S.A. prin preluarea drepturilor şi
obligaţiilor asumate de beneficiar ;
b) să implementeze proiectul „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”
prin susţinerea integrală a plăţii proiectului în valoare estimativă totală de 3.360.473,4
lei ;
c) să încheie cu operatorul de gaze naturale contractul de prestări de servicii de
întocmire documentaţie tehnico-economică şi a contractului de execuţie lucrări ;
d) să finanţeze integral execuţia proiectului din bugetul judeţului Vaslui pe anul
2010 ;
e) să asigure implementarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în
conformitate cu documentaţia tehnico-economică, prezentul contract, precum şi cu
legislaţia în vigoare a standardelor de mediu aplicabile ;
f) să asigure, dacă este cazul, întocmirea documentaţiei de achiziţie publică,
organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice ;
g) să urmărească şi să controleze, prin împuterniciţii săi, stadiul realizării
lucrărilor ;
h) să asigure obţinerea studiilor de teren, a avizelor , acordurilor şi autorizaţiilor
legale necesare, în termen de 30 de zile de la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ;
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i) să asigure plata taxelor necesare pentru obţinerea documentelor menţionate la
lit.h), precum şi cotei aferente datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii prevăzută
de art.30 al Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
k) să îndeplinească obligaţiile ce revin investitorului în perioada de garanţie de 2
ani de la recepţia la terminarea lucrărilor, cu respectarea prevederilor legale în condiţiile
Contractului ;
l) să încheie cu antreprenorul procesul verbal de predare-primire a obiectivului de
investiţie executat şi recepţionat la terminarea lucrărilor, în vederea evidenţierii acestuia
în proprietatea publică a judeţului Vaslui, în conformitate cu prevederile Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare ;
m) să organizeze punerea în funcţiune şi exploatarea obiectivului de investiţie cu
30 de zile înainte de data recepţiei la terminarea lucrărilor ;
n) să asigure condiţiile de menţinere a garanţiei de către Antreprenor pe întreaga
perioadă de 2 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor ;
o) după recepţia la terminarea lucrărilor, să ia măsuri pentru menţinerea în
exploatare în perioada de garanţie, până la recepţia finală a lucrărilor ;
p) să predea beneficiarului, cu titlu gratuit, sistemul de alimentare cu gaze naturale
a oraşului Negreşti realizat în baza documentaţiei tehnico-economice şi să se asigure de
evidenţierea valorii acestui obiectiv în proprietatea publică a oraşului Negreşti .
3.3. Beneficiarul proiectului are dreptul :
a) să se informeze asupra stadiului întocmirii documentaţiei tehnico-economice şi
a executării lucrărilor ;
b) să solicite la expirarea termenului de garanţie, după efectuarea recepţiei finale,
predarea de către investitor a sistemului de alimentare cu gaz metan a oraşului Negreşti.
3.4. Beneficiarul proiectului se obligă :
a) să predea investitorului, pe bază de proiect, în termen de 5 zile de la încheierea
prezentului Contract, a documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de
investiţie, dacă este cazul ;
b) să predea investitorului declaraţiile proprietarilor de teren prin care consimt
pozarea subteran sau/şi suprateran a conductei de racord presiune înaltă, prin constituirea
dreptului de superficie în favoarea investitorului ;
c) să predea investitorului, pe bază de protocol, terenul proprietate publică a
oraşului liber de orice sarcini, pentru amplasarea Staţiei de reglare măsurare de predare
şi pozarea reţelelor de distribuţie gaze polietilenă ;
d) să pună la dispoziţia investitorului toate datele, informaţiile şi documentele
necesare întocmirii documentaţiei tehnico-economice ;
e) să nu întrerupă implementarea proiectului şi să acţioneze în vederea finanţării
din alte surse legal constituite, pentru continuarea şi finalizarea acestuia, în situaţia în
care finanţarea de la bugetul judeţului este împiedicată în mod obiectiv, ca urmare a
apariţiei unor împrejurări de fapt şi/sau de drept imprevizibile la momentul încheierii
prezentului contract ;
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f) să instaleze în perimetrul de realizare a lucrării, în loc vizibil, un panou de
informare inscripţionat cu sintagma „Proiect de alimentare cu gaz metan a oraşului
Negreşti”, menţionându-se : denumirea Beneficiarului, cuantumul finanţării şi termenul
de realizare a lucrărilor ;
g) să menţină şi să întreţină în bună stare, pe toată durata implementării
proiectului, panoul de informare prevăzut la lit.f) ;
h) să cedeze investitorului redevenţa încasată din concesionarea serviciului de
utilitate publică pe o perioadă care să asigure recuperarea investiţiei de către investitor.
Articolul 4
Încetarea contractului
4.1. Încetarea de drept :
a) la expirarea duratei de implementare a proiectului ;
b) la executarea obligaţiilor prevăzute în contract ;
c) în cazul imposibilităţii obiective a investitorului de a implementa
proiectul, prin denunţare, cu un preaviz scris de maxim 30 de zile ;
d) la data intervenţiei unui act de autoritate ;
e) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii prezentului contract şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale
de finanţare în aşa măsură încât implementarea proiectului ar fi contrară instituţiei şi
interesului public, acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la
momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care investitorul a
avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.
4.1. Încetarea prin reziliere, la iniţiativa investitorului are loc atunci când
Beneficiarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Articolul 5
Jurisdicţie
Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului
contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă. În cazul în care o soluţie amiabilă
nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun
competentă.
Articolul 6
Dispoziţii finale
6.1. Prezentul contract de asociere poate fi modificat şi/sau completat numai cu
acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional aprobat în prealabil, prin act
administrativ de autoritate, de către autorităţile deliberative în cauză.
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6.2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată celeilalte părţi cu
minimum 10 zile înaintea datei de la care se doreşte să opereze modificarea, cu excepţia
cazurilor bine întemeiate şi justificate de către investitor.
6.3. Prezentul contact s-a semnat la data de ____ februarie 2010, la sediul
investitorului, în două exemplare, toate având valoare juridică egală.

INVESTITOR,
JUDEŢUL VASLUI
Consiliul judeţean Vaslui

BENEFICIAR PROIECT,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
NEGREŞTI

P R E Ş E D I N T E,

P R I M A R,

Vasile Mihalachi

Ioan Cozma
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Vaslui cu oraşul Negreşti în
vederea implementării proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţilor locale trebuie să constituie
pentru autorităţile publice locale pe care-i reprezintă prioritatea numărul unu în sensul
gestionării resurselor materiale şi financiare în acest scop.
În acest context se înscrie şi decizia Consiliului local al oraşului Negreşti pentru
realizarea alimentării cu gaz metan a comunităţii respective. Astfel, prin Hotărârea nr.60
din 25 septembrie 2006 a prevăzut ca finanţarea lucrărilor de distribuţie a gazului metan
în oraşul Negreşti să se facă, din bugetul judeţului Vaslui şi bugetul oraşului Negreşti.
Cum resursele financiare ale bugetului local al oraşului Negreşti sunt insuficiente şi
pentru asigurarea numai a cheltuielilor curente, se impune intervenţia judeţului pentru
asigurarea finanţării cheltuielilor de capital.
Având în vedere că o asemenea intervenţie prezintă interes şi pentru judeţ, nu
numai pentru comunitatea locală a oraşului Negreşti, consider necesar implicarea
Consiliului judeţean Vaslui, în calitate de investitor, prin asigurarea din bugetul
judeţului pe anul 2010 a resurselor financiare necesare pentru cheltuielile de capital. În
vederea finanţării şi realizării în comun a unei asemenea lucrări, propun în conformitate
cu prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, şi art.91, alin.(1), lit.e) coroborat cu alin.(6), lit.a)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cooperarea interinstituţională prin asocierea celor două
comunităţi, judeţeană şi locală, care să se concretizeze prin încheierea unui contract de
asociere, în condiţiile mandatelor aprobate de cele două consilii locale, judeţean şi
orăşenesc, implicate în asociere.
Lucrarea „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti” include Racord
înaltă presiune, a cărei valoare estimativă se ridică la suma de 1.189.987,5 lei, fără TVA
şi Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale, a cărei valoare estimativă se ridică la
suma de 1.633.937,7 lei, fără TVA. Suma totală estimativă, potrivit devizului general de
lucrări se ridică la suma de 3.360.473,4 lei, sumă ce urmează a fi suportată integral din
bugetul judeţului pe anul 2010. Prin contractul de asociere, anexă la proiectul de
hotărâre, sunt prevăzute obligaţiile şi drepturile ce revin atât judeţului Vaslui, ca
investitor, cât şi oraşului Negreşti, ca beneficiar.

Faţă de considerentele arătate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre privind
aprobarea asocierii între judeţul Vaslui şi oraşul Negreşti în vederea implementării
proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”, pe care vă rog să-l
aprobaţi în forma în care v-a fost prezentat.

PREŞEDINTE
Vasile Mihalachi

