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ACORD DE ASOCIERE
încheiat în vederea implementării Proiectului „Drum de legătură în partea de nord a
municipiului Alba Iulia”, faza Studiu de fezabilitate

Art. I. Părţile
I.1. UAT-JUDEȚUL ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1,
judeţul Alba, cod poştal 510118, cod fiscal 4562583, cont bancar ……………. deschis la
Trezoreria………., reprezentat prin domnul Ion DUMITREL în calitate de Președinte;
I.2. UAT-MUNICIPIUL ALBA IULIA cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților,
nr. 5A, județul Alba, cod poștal 510134, cod fiscal 4562923, cont bancar …………….
deschis la Trezoreria………., reprezentat prin domnul Gabriel Codru PLEȘA în calitate de
Primar;
I.3. UAT-COMUNA IGHIU, cu sediul în comuna Ighiu, sat Ighiu, str. Principală, nr. 369,
județul Alba, cod poştal 517360, cod fiscal 4562397, cont bancar ……………. deschis la
Trezoreria………., reprezentat prin domnul Traian RUSU în calitate de Primar;
Având în vedere:
Hotărîrea Consiliului Județean Alba nr. ……. din ……………….;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. ……. din ……………….;
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ighiu nr. ……. din ……………….;
au convenit asupra încheierii prezentului Acord de asociere în următoarele condiţii:
Art. II. Obiectul acordului
II.1. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea implementării Proiectului
„Drum de legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia”, faza Studiu de
fezabilitate
II.2. Scopul asocierii constă în elaborarea documentației tehnico - economice, faza Studiu de
fezabilitate aferentă obiectivului de investiții de infrastructură rutieră de interes
local/județean, și anume: „Drum de legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia”.
ART. III. Valoarea acordului
Valoarea estimată pentru realizarea fazei Studiu de fezabilitate, inclusiv întocmirea
studiilor de specialitate de către UAT Județul Alba, din cadrul Proiectului „Drum de
legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia”, este de 1.428.570,00 lei fără TVA.

Valoarea pentru realizarea documentației faza Plan Urbanistic Zonale de către UATMunicipiul Alba Iulia, din cadrul Proiectului „Drum de legătură în partea de nord a
municipiului Alba Iulia”, este de 115.598,00 lei fără TVA.
Valoarea pentru realizarea documentației faza Plan Urbanistic Zonale de către UATComuna Ighiu, din cadrul Proiectului „Drum de legătură în partea de nord a municipiului
Alba Iulia”, este de 58.436,64 lei fără TVA.
ART. IV. Durata acordului
Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 1 an, intrând în vigoare de la
data semnării lui de către reprezentanții celor trei asociați, cu posibilitatea prelungirii prin act
adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat.
ART.V. Drepturile şi obligaţiile părţilor
V.1. (1) Asociații trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra
tuturor aspectelor privind evoluţia întocmirii documentației tehnico-economice, faza Studiu
de fezabilitate, inclusiv întocmirea studiilor de specialitate.
(2) Asociații trebuie să implementeze activităţile cu respectarea dispoziţiilor legale și
a celor mai înalte standarde profesionale şi de etică.
(3) Asociații sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi
regimul incompatibilităţilor, iar în cazul apariţiei unei asemenea situaţii să dispună luarea
măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei situații similare în
viitor.
V.2. Drepturile și obligațiile UAT- Județul Alba:
(1) Preia cu titlu gratuit în proprietate Planurile Urbanistice Zonale elaborate de către
UAT-Municipiul Alba Iulia și UAT-Comuna Ighiu, prin încheierea în condițiile legii a unui
proces-verbal de predare-primire în acest sens;
(2) Asigură elaborearea documentațiilor faza Studiu de fezabilitate, inclusiv
întocmirea studiilor de specialitate, în cadrul proiectului „Drum de legătură în partea de
nord a municipiului Alba Iulia”;
(3) Suportă integral din bugetul județului Alba cheltuielile aferente întocmirii
documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, inclusiv întocmirea studiilor de
specialitate, precum și cheltuielile aferente obținerii avizelor și acordurilor solicitate prin
certificatul de urbanism.
(4) Predă cu titlu gratuit, fiecărui partener, un exemplar din documentația tehnicoeconomică faza Studiu de fezabilitate, prin încheierea în condițiile legii a unui proces-verbal
de predare-primire în acest sens.
V.3. Drepturile și obligațiile UAT-Municipiul Alba Iulia:
(1) Elaborează Planul Urbanistic Zonal aferent UAT- Municipiul Alba Iulia;
(2) Suportă integral din bugetul municipiului Alba Iulia cheltuielile aferente realizării
Planului Urbanistic Zonal aferent UAT- Municipiul Alba Iulia;
(3) Predă, cu titlu gratuit, în proprietatea UAT-Județul Alba Planul Urbanistic Zonal
aferent UAT- Municipiul Alba Iulia și a altor documentații prealabile necesare pentru
întocmirea studiului de fezabilitate, dacă e cazul (studii de trafic, avize obținute etc), prin
încheierea în condițiile legii a unui proces-verbal de predare-primire în acest sens;
(4) Preia cu titlu gratuit un exemplar din documentația tehnico-economică faza Studiu
de fezabilitate, prin încheierea în condițiile legii a unui proces-verbal de predare-primire în
acest sens.
V.4. Drepturile și obligațiile UAT-Comuna Ighiu:
(1) Elaborează Planul Urbanistic Zonal aferent UAT- Comuna Ighiu;
(2) Suportată integral din bugetul comunei Ighiu cheltuielile aferente realizării
Planului Urbanistic Zonal aferent UAT- Comuna Ighiu;

(3) Predă, cu titlu gratuit, în proprietatea UAT-Județul Alba Planul Urbanistic Zonal
aferent UAT- Comuna Ighiu și a altor documentații prealabile necesare pentru întocmirea
studiului de fezabilitate, dacă e cazul (studii de trafic, avize obținute etc), prin încheierea în
condițiile legii a unui proces-verbal de predare-primire în acest sens;
(4) Preia cu titlu gratuit un exemplar din documentația tehnico-economică faza Studiu
de fezabilitate, prin încheierea în condițiile legii a unui proces-verbal de predare-primire în
acest sens.
V.5. Drepturile asociaților
Asociații au dreptul să solicite furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de
modalitatea de elaborare a documentațiilor faza Studiu de fezabilitate din cadrul Proiectului
„Drum de legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia”, în scopul îndeplinirii
propriilor obligații.
ART. VI. Răspunderea asociaţilor
VI.1. Faţă de terţi va răspunde fiecare asociat care contractează singur drepturi şi
obligaţii prin actele încheiate cu aceştia.
VI.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de
către una dintre părți dă dreptul celorlalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o
notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării
nerespectării clauzelor acordului. În cazul în care se constată că, urmare nerespectării
clauzelor, s-a creat un prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea
acestuia și plata de daune-interese, după caz, conform normelor legale in vigoare.
ART. VII. Încetarea acordului de asociere
VII.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit
prelungirea acestuia, prin acordul părţilor;
VII.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor trei asociaţi, anterior expirării
duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în
conformitate cu prevederile art. VI.2 din prezentul acord;
VII.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de
activitate sau a obligaţiilor asumate de părţi;
VII.4. În alte cazuri prevăzute de lege.
ART. VIII. Amendamente
Asociații au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului, de a conveni prin hotărâri ale
autorităţilor deliberative, modificarea clauzelor acord prin act adiţional.
ART. IX. Forţa majoră
IX.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un
eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după
încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile
asumate.
IX.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte
părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu
avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum
15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de
expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat
de legea statului care o invocă.
IX.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

IX.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni,
fiecare partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu
are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate
obligaţiile până la această dată.
ART. X. Soluţionarea litigiilor
X.1. Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord de asociere.
X.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de drept comun competente.
ART. XI. Dispoziţii finale
Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi …….......... în
3 (trei) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare din părţi.
UAT JUDEȚUL ALBA
Președinte Consiliul Județean Alba,
Ion DUMITREL
UAT MUNICIPIUL ALBA IULIA
Primar Municipiul Alba Iulia,
Gabriel PLEȘA
UAT COMUNA IGHIU
Primar Comuna Ighiu,
Traian RUSU
Alba Iulia, 27 iulie 2022
Președintele ședinței,
Consilier
Gavrilă – Paven Ionela

Contrasemnează,
Secretar general
Jeler Marcel

