
     Anexa la HCL nr . 375/15.10.2019 
  

CONSILIUL  LOCAL TARGOVISTE                  CONSILIUL JUDEŢEAN  DÂMBOVIŢA 

Nr. ……………/ …………………………            Nr. ............../................................ 

 

 

CONTRACT CADRU DE  ASOCIERE 

 

1. PARTILE  CONTRACTANTE 

  

1.1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TARGOVISTE, 

prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  cu sediul în Targoviste, str. 

Revolutiei, nr. 1-3, jud. Dâmboviţa, cod fiscal nr. 4279944   reprezentat de: 

Daniel Cristian STAN - Primar 

 

în calitate de asociat prim, 

   şi  

 

1.2. JUDEŢUL DÂMBOVIŢA prin CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA cu sediul 

in Municipiul Târgoviste, Piaţa Tricolorului  nr.1 , Judeţul Dâmboviţa , telefon 0245.207.600,  

fax 0245.212.230,  cod fiscal 4280205, reprezentat de: 

Alexandru OPREA - Preşedinte  

  

în calitate de asociat secund. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Părţile contractante se asociază în vederea realizării lucrărilor de execuţie la 

obiectivul de interes local ,,MODERNIZAREA SI REABILITAREA DRUMULUI DE 

CENTURA AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE – Lot 1”. 
2.2. Întreţinerea obiectivului, după finalizare, revine Consiliului Local Municipal 

Targoviste .  
 

3. CADRUL LEGAL  

     3.1. Contractul de asociere se încheie în conformitate cu: 

  3.1.1. Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. ................ privind 

asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu municipiul Târgoviște, 

prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, pentru realizarea în comun a investiției 

„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște – lotul 1” 

şi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului 

      3.1.2. Hotărârea Consiliului Local Municipal Targoviste nr. ................ privind 

asocierea  unităţii administrativ teritoriale Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al 

Municipiului Târgoviște, cu judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru  

realizarea obiectivului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului 

Târgoviște – lotul 1”. 

3.1.3. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 129 alin. (2) 

lit. e)  alin. (9) lit. c),  art. 173 alin. (1) , lit. e)  alin. (7) lit. c) şi art. 182 alin. (1) art. 191 alin. 

(1) lit. d) şi alin. (5) lit. b). 

 3.1.4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată. 

 

           4. TERMENUL CONTRACTULUI  

4.1.Prezentul contract de asociere are valabilitate până la efectuarea recepţiei finale a 

obiectivului de investiţie. 

 

 



 

           5. APORTURILE  PĂRŢILOR 

5.1. Valoarea estimată a lucrărilor de construcții-montaj (C+M) aferente obiectivului, 

conform devizului general întocmit de proiectant, este de 33.968.489,60 lei (inclusiv T.V.A.). 

     5.2. Asociatul prim, contribuie pentru realizarea lucrărilor ce formează obiectul 

prezentului contract cu suma de 30.968.489,60 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând o cotă 

de cofinanțare de  91,17 % din valoarea totală a contractului. 
5.3. Asociatul secund, contribuie pentru realizarea lucrărilor ce formează obiectul 

prezentului contract cu suma de 3.000.000,00 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând o cotă de 

cofinanțare de  8,83 % din valoarea totală a contractului. 
5.4. Fondurile necesare  celor doi asociaţi pentru realizarea obiectivului pot fi 

constituite din bugetele locale ale celor doi asociați. 
5.5. Valoarea totală a contractului, se va actualiza prin act adițional, la finalizarea 

procedurii de achiziție publică pentru încheierea contractului de lucrări, organizate în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul achizițiilor publice. 

 

6. EXECUTAREA  LUCRĂRILOR   

6.1. Executarea lucrărilor la obiectivul nominalizat la pct. 2.1. se va realiza prin 

intermediul ofertantului câștigător al procedurii de achiziție publică pentru încheierea 

contractului de lucrări organizată de Consiliul Local al Municipiului Târgoviște. 

6.2. Contractul de asociere va face parte integrantă din contractul de lucrări 

încheiat în urma achiziției publice, iar contractul de lucrări va respecta și prevederile 

contractului de asociere. 
6.3. Consiliul Local al Municipiului Târgoviște este deplin răspunzător pentru 

organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică, precum și pentru aplicarea 

corespunzătoare a prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice. 

 

7. MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI DECONTARE A LUCRĂRILOR 

7.1. Decontarea lucrărilor aferente obiectivului, se va realiza de către Consiliul Local și 

Consiliul Judeţean, pe baza situațiilor de lucrări corespunzătoare ofertei executantului, 

confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric de către reprezentanții Consiliului 

Local Municipal Târgoviște.  

7.2. Lucrările de infrastructură rutieră executate nu vor depăși valoarea fondurilor alocate 

la nivelul celor doi asociați, acestea încadrându-se în prevederile notificate la pct. 5.5.  

7.3. Situațiile parțiale de plată, vor fi facturate de către executant și decontate de 

către cei doi asociați, în limita sumelor alocate în anul bugetar de către Consiliul Local și 

Consiliul Județean. 
 

 8.OBLIGAŢIILE PARŢILOR CONTRACTANTE 

        8.1. - Obligaţiile asociatului prim: 

a. evidenţiază financiar, contabil şi patrimonial cheltuielile aprobate la obiectiv, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, fără depăşirea valorică a cotei de participare/cofinanţare 

aprobate; 

b. indicatorii fizici cuprinşi în devizul general al obiectivului şi contravaloarea 

decontărilor parţiale şi finale ale acestora se vor evidenţia prin borderourile centralizatoare 

aferente situaţiilor de lucrări; 

c. asigură verificarea din punct de vedere cantitativ, calitativ şi valoric a situaţiilor de 

lucrări aferente obiectivului prin diriginţi de şantier atestaţi, conform legislaţiei în vigoare; 

d. derularea lucrărilor de execuţie se va realiza prin intermediul ofertantului desemnat 

câștigător în urma derulării procedurilor de achiziție publică de către Consiliul Local al 

Municipiului Târgoviște; 

e. solicită ofertantului desemnat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție 

publică pentru execuția obiectivului, prezentarea unei polițe de asigurare care va include 

riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 



echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să 

verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către 

terţe persoane fizice sau juridice; 

f. după aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi indicatorilor aferenţi la nivelul 

Consiliului Local Municipal, acestea vor fi supuse aprobării prin hotărâre şi la nivelul 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa; 

g. după contractarea lucrărilor şi în orice alte situaţii contractuale sau prevăzute de lege 

se va actualiza devizul general al investiţiei; 

h. colaborează cu asociatul secund din punct de vedere al problemelor tehnice şi 

economice la obiectiv; 

i. convoacă, de comun acord cu asociatul secund, la solicitarea contractantului, comisia 

de recepţie la terminarea lucrarilor; 

j. emite către executant ordinul de începere al lucrărilor de execuție, un exemplar din 

acesta urmând a fi comunicat Consiliul Judeţean; 

k. după încheierea Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor va preda pe bază 

de proces-verbal către Consiliul Judetean, valoarea decontată pentru cuprinderea în inventarul 

propriu;  

l. asigură realizarea documentaţiei tehnico-economice şi aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006, Legii nr. 10/1995 și 

H.G. nr. 907/2016; 

m. asigură plata avizelor, autorizaţiilor, taxelor şi a altor cheltuieli aferente, altele decât 

lucrările de construcţii montaj, la obiectiv; 

n. colaborează pe toată perioada contractului cu asociatul secund, constructorul 

desemnat şi reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru realizarea unor lucrări 

de calitate; 

              8.2. - Obligaţiile asociatului secund: 

a. Transmite asociatului prim, în conformitate cu legislaţia în vigoare fondurile aferente 

cotei de participare/cofinanţare la realizarea obiectivului de investiţii; 

b. Participă, la solicitarea asociatului prim, cu reprezentanţi în comisia de recepţie la 

terminarea lucrărilor. 

 

 

             9.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

     9.1. - Prezentul contract  înceteaza în următoarele situaţii: 

a. la expirarea duratei, dacă părţile nu convin prelungirea prin act adiţional; 

b. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale sau nefinalizării procedurilor de 

achiziţie în termen de 2 ani de la semnarea prezentului contract; 

c. prin acordul părților; 

d. în cazul în care, referitor la obiectul asocierii, există un interes public major, care nu 

mai permite continuarea acestuia; 

e. contractul de asociere încetează de drept, în cazul rezilierii contractului de 

execuție de lucrări încheiat în urma procedurilor de achiziție publică, obiectivele urmând 

a se finaliza exclusiv de către Consiliului Local al Municipiului Târgoviște. 

f. în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în alte hotărâri ale Consiliului Județean 

Dâmbovița privind asocierile. 

 

            10. FORŢA MAJORĂ 

10.1. Forţa majoră, aşa cum este definită  de lege, absolvă părţile de neindeplinirea 

obligaţiilor cuprinse în prezentul contract. 

10.2. Partea  care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti in termen 

de  3 zile producerea evenimentului. 

10.3. Dacă în termen de 10 zile evenimentul nu încetează, prezentul contract se anuleză 

fără ca vreuna din părţi să pretinda daune - interese. 



10.4. În cazul în care, din diverse motive, contractul de execuţie lucrări nu se poate 

finaliza, se va proceda la recepţia stadiului fizic al lucrărilor, după care, Consiliul 

Județean Dâmbovița va preda către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, pe bază 

de proces-verbal de predare-primire lucrările executate și contravaloarea acestora în 

vederea includerii în inventarul propriu, urmând ca derularea formalităților pentru 

finalizarea obiectivului să fie asigurată de către Consiliul Local Local Municipal 

Targoviste;    

 

       11. LITIGII 

           11.1. Orice situaţii conflictuale vor fi soluţionate pe cale amiabilă, negociere sau 

prin instanţa de drept comun, potrivit legii. 

 

           12 . DISPOZIŢII FINALE  

12.1. Derularea  lucrărilor de execuţie se face numai în funcţie de asigurarea şi 

constituirea  resurselor fiananciare  la nivelul celor doi asociaţi, în limita valorii contractului şi 

cotelor de cofinanţare aprobate. 

12.2. Lucrările suplimentare la obiectiv şi valoarea aferentă acestora vor fi achiziţionate 

conform prevederilor legale . 

12.3. Prezentul contract se încheie  în 2  exemplare câte unul pentru fiecare parte. 

12.4. Contractul de asociere poate fi completat  dacă este cazul,  prin act adiţional, cu 

acordul reprezentanţilor părţilor contractante. 

 

 

 

 

 
                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL  

             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

           jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea 

  

 
 


