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NR. ______________________                                                         NR. ___________________ 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 

PARTILE CONTRACTANTE 
1.1. Orasul Hateg/Consiliul Local Hateg cu sediul în Hateg, str. Piata Unirii, nr.6, judetul 
Hunedoara,  reprezentate in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind codul 
administrativ,  prin Primarul orasului Hateg, d-l Adrian-Emilian Puşcaş,  în calitate de asociat 
prim, pe de o parte,  

si 
1.2. Comuna Teliucu Inferior/Consiliul Local Teliucu Inferior cu sediul în Teliucu Inferior, str. 
Minei, nr. 2, judetul Hunedoara,  reprezentate in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 
privind codul administrativ,  prin Primarul comunei, d-l Daniel Gheorghe Sorin Pupeză,  în calitate 
de asociat secund, pe de alta parte. 
 
OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1.Părțile contractante se asociază în vederea realizării lucrărilor de execuție la obiectivul de 
investiții de interes local „Modernizare drum de interes local Izvoarele – Silvașu de Sus”, scopul 
actului fiind realizarea acelorași tipuri de lucrări de modernizare, efectuate în același timp, astfel 
încât drumul să reducă distanța rutieră dintre cele două sate și să creeze condiții de deplasare 
continue pentru cele două colectivități locale, din satul Izvoarele până la ieșirea în DJ 687K 
Silvașu de Sus – Mănăstirea Prislop. 
 
CADRUL LEGAL 
3.1. Contractul de asociere se încheie în conformitate cu : 
3.1.1. Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
3.1.2. Dispozițiile art. 1166-1170, art. 1176 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind codul 
civil, cu modificările și completările ulterioare; 
3.1.3. Prevederile art. 89 alin. (8) și alin. (12) coroborat cu art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin.(9), 
lit.a) și lit. c),  ale art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), 
alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
3.1.4.Hotărârea consiliului local Hațeg nr. ____/2022 privind aprobarea asocierii unității 
administrativ-teritoriale Orașul Hațeg prin Consiliul Local al Orașului Hateg cu unitatea 
administrativ-teritorială Comuna Teliucu lnferior prin Consiliul Local Teliucu lnferior pentru 
realizarea în comun a obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele - Silvașul 
de Sus”; 
3.1.5.Hotărârea consiliului local Teliucu Inferior nr. ____/2022 privind aprobarea asocierii unității 
administrativ-teritoriale Comuna Teliucu lnferior prin Consiliul Local Teliucu lnferior cu unitatea 
administrativ-teritorială Orașul Hațeg prin Consiliul Local al Orașului Hateg pentru realizarea în 
comun a obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele - Silvașul de Sus”; 
 
TERMENUL CONTRACTULUI 



4.1.Prezentul contract de asociere are valabilitate până la efectruarea recepției finale a lucrărilor 
necesare realizării obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele – 
Silvașu de Sus” 
 
APORTURILE PĂRȚILOR 
5.1.Valoarea estimată a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizare drum de 
interes local Izvoarele – Silvașu de Sus” se va stabili, în condițiile legii, în baza a două 
documentații tehico-economice, aferente celor două segmente de drum de interes local, 
respectiv o documentație aferentă drumului proprietate publică a Orașului Hațeg și o 
documentație aferentă drumului proprietate publică a Comunei Teliucu Inferior. 
5.2.Documentațiile tehnico-economice prevăzute la 5.1. se vor aproba, în condițiile legii, de 
fiecare dintre cele doua consilii locale, iar achizițiile publice de lucrări se vor efectua  de fiecare 
dintre cele două unități administrativ-teritoriale pentru segmentul de drum propriu, urmând ca 
fiecare să încheie un contract propriu de lucrări. 
5.3.Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse proprii ale celor doi asociati, 
fonduri de la bugetul de stat, fonduri europene, alte surse ale acestora. 
5.4.Contractul de asociere va face parte integrantă din contractul de lucrări al fiecărei parți 
asociate. 
5.5.Pretu1 estimat al lucrărilor obiectivului de investiții se stabilește prin hotărâre de către fiecare 
consiliu local, în urma întocmirii devizului general la faza Studiu de fezabilitate. 
5.6.Părțile vor asigura contribuția la finanțarea obiectivului de investiții, fiecare plătind 
contravaloarea  lucrărilor efectuate pe propriul  teritoriu administrativ. 
 
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂ R ȚILOR 
6.1.Ambii asociați au dreptul de a solicita de la celalalt asociat furnizarea oricăror informatii și 
documente legate de obiectivul de investiții, în scopul verificării respectării normelor în vigoare 
în derularea acestuia. 
6.2. Ambele părți obțin avizele/acordurile specificate prin certificatele de urbanism în scopul 
emiterii autorizațiilor de construire. 
6.3. Ambele parti asigură urmărirea execuției lucrărilor prin dirigintele de şantier, numit potrivit 
legii și pot să participe la examinarea și măsurarea lucrărilor executate, au obligatia să verifice 
și să semneze situațiile de lucrări întocmite de executant, să supravegheze desfașurarea execuției 
lucrărilor și să stabilească conformitatea lor cu specificațiile din contracte. 
6.4.Ambele părți vor desemna reprezentanți care vor participa la recepția la terminarea  
lucrărilor și la recepția finală și vor semna procesele verbale de recepție întocmite; 
 
PRINCIPIILE DE BUNÃ PRACTIEĂ ALE ASOCIERII 
7.l. Părtile semnatare ale contractului de asociere trebuie să contribuie la realizarea lucrării şi 
să îşi asume responsabilitățile ce le revin în cadrul prezentului contract. 
7.2.Toate pãrt,ile semnatare trebuie să respecte și să aducă la îndeplinire activitățile stabilite prin 
contract, cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale şi de etică. 
7.3.Fiecare parte se angajează să participe la realizarea obiectului contractului, să coopereze, să 
efectueze şi să îndeplinească in mod corespunzător toate obligațiile stabilite prin prezentul 
contract. 
7.4. Fiecare parte se angajează să comunice în termeni rezonabili celeilaltei părti, orice fapt, 
problemă sau întârziere susceptibilă de a afecta realizarea lucrárii pentru care s-a încheiat 
prezentul contract. 
 
NOTIFICĂRI 
8.1.Comunicarea între părtile semnatare în legătură cu prezentul contract se va face în scris, 
precum și prin alte mijloace de comunicare, respectiv: telefon, fax sau e-mail. 
 
MODIFICAREA CONTRACTULUI 
9.1.Pe durata prezentului contractul, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 
anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor impun acest lucru și care nu au putut fi 
prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul contract de asociere, cu condiția ca 
modificările respective să nu ducă la blocarea executarii lucrărilor. 



9.2.Orice modificare a prezentului contract va fi valabilă numai atunci când este convenită de 
ambele părți. 
 
LITIGII 
10.Orice neînțelegere care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul contract va fi 
soluționată pe cale amiabilă, iar în situatia în care nu se ajunge la nici un acord, aceasta va fi 
soluționată de instanțele competente din România. 
 
Prezentul contract de asociere s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul   pentru 
fiecare parte. 
 
 
 
Orasul Hateg                                                                                          Comuna Teliucu Inferior 
 
 
 
 
Haţeg,   la  24 noiembrie 2022 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
PĂSCONI  ARISTICĂ - OVIDIU 

 


