
ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
coNSrLruL LocAL AL coMLNEr DUMnnAvrTa

HoTARAREA nr.46.
din 29 iulie 2020

' privind aprobarea tncheierii unui protocol de colaborare cu Comuna Crizbav tn vederea
realizdrii proiectului "Reabilitdri strdzi Ei tlrumuri din intravilanul Si extravilanut Comunelor
Crizbav gi Dumbrdvila pe amplasamentul existent,,

Consiliul Local al comunei Dumbrdvila, Judelul Braqov, intrunit in gedinjd ordinard la data de 29
iulie 2020;

AnalizAnd propunerea Comunei Cizbav de incheiere a unui protocol de colaborare in vederea
realizdrii proiectului "Reabilitdri strdzi Ei drumuri din intravilanul si extravilanul Comunelor Crizbav si
Dumbravita pe amplasamentul existent" prin care se va reabilita drumul care leag6 cele dou6 comune;

in baza prevederilor art. 35, alin. (1) din Legea nr.273120Q6 privind finantele publice locale, cu
modificlrile gi completdrile ulterioare;

in temeiul art. 89, alin. (8), art. 129, alin. (9), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. f, Ei art. 196, alin. (1),
lit. a din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ:

uorAnAsrn:
Art.l. - Se aprobS incheierea unui protocol de colaborare cu comuna Crizbav in

vederea realiz6rii proiectului "Reabilitari strdzi qi drumuri din intravilanul qi extravilanul
Comunelor Cnzbav qi Dumbr[vi1a pe amplasamentul existent", conform anexei care
face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.Z. - Se mandateazd primarul comunei Dumbrdvrla, dl. Popa Zachtu, sa
semneze protocolul previzut la art. 1.

Art.3. - Primarul comunei Dumbr[vi1a va asigura punerea in aplicare a prezentei
hotdr0ri.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Olaianog Valeriu Avizat

Secretar general
Micu Costel

Precnta sr dlfuce[:
- u d. dos. Cotrsiliul l65i
- u q. dos. Col6liehottrr&i
- m il. Instilulia prefetului, Judqul Bra5ov
- w q, @Dtabililale
- u q. elitaj

Prezenta hottrrare a fost adoptatll in gedinfa din data de 29 iulie 2020, cu un numtrr de 15 voturi pentru, din numtrrul total de 15 consilieri prezenfi(participanfi) gi l5 consllierlin funclie.



Anexa la H.C.L. nr.46 din29.07.2020

COMUNA CRIZBAV COMUNA DUMBRAYITA
Nr. INr.- I

Protocol de colaborare
privind realizarea proiectului "Reabilitlri strizi qi drumuri din intravilanul siextravilanul Comunelor Crizbav si Dumbravita pe amplasamentul existent,,

Preambul:

Avdnd in vedere starea de degradare avans atd a drumului de legitura dintre
cele doud comune,

Avdnd in vedere HCL al Comun ei Cizbav nr. gi HCL al Comunei Dumbr6vita
nr.

I. PARTILE

1'1 COMUNA CRIZBAV, cu sediul in Com. Crizbav, str. Principal[, nr. 141, jrd.
Braqov, av6nd CIF: 15141180, reprezentatdde cdtre dl. Balaqi Sorin, in calitate de

primar

qi

1'2 COMUNA DUMBRAVITA, cu sediul in Com. Dumbravifa, str. Mare, nr. 1176,
jud. Braqov, avdnd CIF:4777l32,reprezentat6 de cdtre dl. popa Zachiu, in calitate

de primar,

au convenit incheierea prezentului protocol de colaborare in temeiul art. 35 alin. (l)
din Legea nr. 21312006 privind finanlele publice locale, cu modificlrile qi

completdrile ulterioare precum,si al art. 89 alin. (8) qi al art. 129 alin. (9) lit. c) din
o.u.G. nr.5712019 privind codul administrative, dupd cum urmeazd:

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
2' 1 Obiectul protocolului de colaborare il constituie finafarea qi reahzarea in comun a
lucrdrii "Reabilitdri strdzi qi drumuri din intravilanul si extravilanul Comunelor
crizbav si Dumbravita pe amplasamentul existent,,.

III. DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE
3'1 Acordul de colaborare exprimat prin prezentul protocol de colaborare intr6 in
vigoare la data semndrii lui de cdtre ambele pSrfi qi este valabil p6n6 la data
indeplinirii tuturor obligaliilor asumate prin prezentul protocol.



IV. RESPONSABILITATILE PARTILOR
4.1 Responsabilitl{ile Comunei Crizbav:

- pune la dispozilie terenurile neces arc rca\izdrii investitiei;

- reahzeazd' achizilia publicd de lucrdri pentru contractarea serviciilor de

proiectare tehnicd Ei executare a lucrdrilor, urmdreqte Ei rdspunde de

implementarea contracturui de achizilie pubricd;

- va obline avizelelacordurile qi autorizalia de construire necesare rcaliz1ni
investi!iei;

- asigurd serviciile de dirigenlie de qantier;

- asigur6 finanfarea prin Programul Nalional pentru Dezvoltare Locali, conform
Contractul de finanlare nr. 3276102.05.2018 incheiat cu Ministerul LucrSrilor
Publice, Dezvoltdrii qi Administraliei precum Ei din bugetul local al comunei

Crizbav;

- asigurd mentenala investiliei, conform prevederilor legale, a tronsonului de

drum aflat pe teritoriul administrativ - teritorial al comunei Crizbav.

4,2 Responsabilitifile Comunei Dumbrlvifa:
- pune la dispozilie terenurile neces are realizdrii investiliei;

- asigurd finanlarea investiliei din bugetul local al comunei Dumbr6vi{a;

- asigurd mentenala investiliei, conform prevederilor legale, a tronsonului de

drum aflat pe teritoriul administrativ - teritorial al comunei Dumbrdxila.
V. LEGEA PLICABILA $I JURISDICTIA

5.lPrezentul protocol este guvernat qi interpretat conform legilor din Rom6nia.
5'2 Orice dispute ori neinlelegere, de orice fel, in legdturd cu prezentul protocol

de colaborare va fi solulionati de instanlele competente din Rom6nia.

VT. TNCETAREA PROTOCOLULUI

6.2 P rezentul protocol incete azd inurmitoarele situalii :

- pentru neindeplinirea obligatiilor asumate de pirfi prin prezentul protocol.
- denunlare formulatd de cdtre oricare dintre p54i printr-o notificare scris6

adresatd celelilalte p6{i.
- la indeplinirea scopurui pentru care a fost incheiat.



VII. CLAUZE FINALB

7.1Prezentul protocol de colaborare constituie un document cadru de colaborare

intre p[rfi, convenit in vederea atingerii scopului declarat, put0nd fi modificat,

completat qi suplimentat, prin acordul pirfilor, prin act adilional.

l.2Dacd oricare dintre prevederile prezentului protocol de colaborare se va

dovedi nul6 qi va fi invalidatd sau se va dovedi inaplicabild in baza legii,

legalitatea, validitatea qi aplicabilitatea celorlalte prevederi ale protocolului nu

vor fi afectate.

7.3 Prezentul protocol de colaborare constituie document justificativ pentru

inregistrarea in evidenlele contabile ale comunelor Crizbav gi Dumbr6vila a

categoriilor de cheltuieli generate de realizarea investiliei ce face opbiectul

protocoluiui.

Prezentul protocol de colaborare s-a incheiat in doud exemplare, c6te

unul pentru fiecare parte.

COMUNA CRIZBAV
Primar,
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Preqedin(e de gedinfl
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