ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr.25
din 16 februarie 2021
privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Almașu pentru
realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean
DJ 108 N, km:29+350 – 37+640, Mesteacănu – Vânători (DJ 108 A)
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 2254 din 10.02.2021 al preşedintelui Consiliului judeţean;
- raportul de specialitate nr. 2255 din 10.02.2021 al Direcţiei economice şi al
Direcţiei patrimoniu;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările și modificările și ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările și modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă acordul de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Almașu pentru
realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 108 N, km:29+350 – 37+640,
Mesteacănu – Vânători(DJ 108 A), conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Se aprobă contribuţia Judeţului Sălaj pentru realizarea unor lucrări de
întreţinere şi reparaţii, în sumă de 55.812,03 lei inclusiv TVA.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
patrimoniu şi Direcţia economică.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Direcţia patrimoniu;
- Comuna Almașu.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Dinu Iancu-Sălăjanu
Cosmin - Radu Vlaicu

Anexă

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.25 din 16 februarie 2021
privind aprobarea acordului de asociere la proiectul de hotărâre privind
aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Almașu pentru
realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 108 N, km:29+350 –
37+640, Mesteacănu – Vânători (DJ 108 A)
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. ______din______2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA ALMAȘU
Nr.______din_______2021
ACORD DE ASOCIERE

între Judeţul Sălaj şi Comuna Almașu pentru realizarea unor lucrări de
întreținere pe drumul județean DJ 108 N, km:29+350 – 37+640,
Mesteacănu – Vânători (DJ 108 A)
Încheiat între:
1). Judeţul Sălaj, reprezentat prin Dinu Iancu-Sălăjanu – preşedintele al Consiliului
Judeţean Sălaj, cu sediul în Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 11, cod fiscal 4494764, cont
RO64TREZ24A840301510124X, deschis la Trezoreria Zalău
și
2). Comuna Almașu reprezentată prin primar, Gal-Mate Istvan, cu sediul în localitatea
Almașu, str. Principală nr. 144, cod fiscal _____________, cont __________________, deschis
la Trezoreria ________________________________.
I. Obiectul acordului
- realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 108 N, km:29+350 –
37+640, Mesteacănu – Vânători (DJ 108 A);
II. Modalităţi de plată
Art. 1. Realizarea lucrărilor în valoare totală de 62.013,36 lei inclusiv TVA va fi
finanţată astfel:
- contribuţia Judeţului Sălaj – în sumă de 55.812,03 lei inclusiv TVA;
- contribuţia Comunei Almașu – în sumă de 6.201,33 lei, inclusiv TVA.
Art. 2. Volumul şi natura lucrărilor ce se vor executa pe drumul județean DJ 108 N,
km:29+350 – 37+640, Mesteacănu – Vânători (DJ 108 A), în cuantum total de 62.013,36 lei
inclusiv TVA, conform listei de cantităţi, anexată la prezentul acord de asociere, constă în:
- scarificarea mecanică a platformei drumului;
- reprofilarea părții carosabile împietruite;
- repararea părții carosabile împietruite cu pietriș și piatră spartă.
Art. 3. Lucrările executate vor fi recepţionate de o comisie de recepţie, în care vor fi
nominalizaţi doi reprezentanţi, desemnaţi de Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj.
III. Durata acordului
Art. 4. Executarea lucrărilor se va realiza în termen de 30 de zile de la predarea
amplasamentului, predat cu proces verbal de predare-primire de către reprezentanţii Consiliului
Judeţean Sălaj.
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IV. Obligaţiile părţilor
Art. 5. Comuna Almașu are obligaţia de a executa lucrările corespunzătoare cu
documentația tehnică şi de a organiza recepţia la terminarea lucrărilor, în perioada stabilită.
Art. 6. Consiliul Judeţean Sălaj are obligaţia de a preda amplasamentul, de a nominaliza
persoane din cadrul aparatului de specialitate pentru a face parte din comisia de recepţie a
lucrărilor executate, de a verifica realizarea lucrărilor şi de a efectua plata acestora în termen de
60 zile de la recepţia la terminarea lucrărilor, în baza procesului verbal însoțit de situaţiile de
lucrări.
Art. 7. Consiliul Judeţean Sălaj are dreptul de a refuza plata sumelor cu această
destinaţie în situaţia în care lucrările care fac obiectul prezentului acord nu sunt efectuate şi
recepţionate conform prezentului acord.
Art. 8. Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte şi este valabil pe durata derulării lucrărilor, prevăzută la art. 4.

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA ALMAȘU

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN SĂLAJ,

PRIMAR,

DIRECTOR EXECUTIV,

CONTABIL

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

SECRETAR GENERAL
AL COMUNEI ALMAȘU

Vizat juridic,
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