
 
 
 
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 
 

                              H O T Ă R Â R E A    NR.    19 
Privind participarea Consiliului Local POARTA ALBĂ  ca partener asociat 

în cadrul Acordului de asociere privind procedura de achiziţie publică de prestări servicii 
„Lucrări de cadastru şi intabulare drept de proprietate publică pentru drumurile de interes local 

din judeţul Constanţa" 
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2007  
Analizând expunerea  de  motive  a Primarului  comunei Poarta Albă  domnul  Sânt- Ion 

Niculae ;  
Referatul Secretarului comunei nr. 2272/20.03.2007 ; 
Raportul compartimentului de specialitate nr. 2297/21.03.2007 ;  
Raportul Comisiei Juridică şi de disciplină şi de Validare nr. 2351/26.03.2007;  
Adresa nr. 2319/19.03.2007 a Consiliului Judeţean Constanta ; 
Proiectul de Acord de asociere propus, 
Având în vedere prevederile H.G. nr. 904/22.08.2002 modificată prin H.G. nr.  1139/2006  
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. l lit."c" şi ale art. 142 şi urmat, din O.U.G. nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

În baza alin. (l) , alin. (2) lit. „c” şi „e” şi alin. (5) ale art. 36 şi art. 37 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată , 

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „f”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, 
republicată  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1- Se aprobă participarea Consiliului Local POARTA ALBĂ, ca Partener Asociat în 

cadrul Acordului de asociere privind procedura de achiziţie publică de prestări servicii „Lucrări de 
cadastru şi intabulare drept de proprietate publică pentru drumurile de interes local din judeţul 
Constanta". 

Art. 2 -  Se aprobă Acordul de asociere, potrivit anexei  la prezenta hotărâre. 
Art. 3 – (1) Drumurile comunale pentru care se vor realiza serviciile de cadastru şi 

intabulare drepturi de proprietate publică sunt :  
 Drumuri asfaltate = 5.858 ml ; 
 Drumuri din piatră = 14.284 ml ; 
 Drumuri din pământ = 4.571 ml .  

(2) Lista drumurilor comunale prevăzute la alin. (1) va fi întocmită ulterior. 
Art. 4 - Se mandatează primarul comunei POARTA ALBĂ, domnul SÂNT-ION NICULAE să 

semneze în numele şi pentru Consiliul Local POARTA ALBĂ Acordul de asociere. 
Art. 5 -  Încheierea Acordului-cadru se va face cu ofertantul desemnat câştigător de 

Comisia de evaluare constituita la nivelul Consiliului Judeţean Constanta. 
Art. 6 - Primarul comunei va răspunde de luarea tuturor măsurilor considerate necesare în 

cadrul procedurii de achiziţie publică derulată de Consiliul Judeţean Constanţa. 
 Prezenta hotărâre a fost adoptata cu 13 voturi pentru, __ voturi impotriva din totalul de 13 

voturi exprimate . 
POARTA ALBA/ 29.03.2007 
                        

 Preşedinte de şedinţă, 
          BURLACU RUXANDA 
  

Contrasemnează: 
Secretarul comunei Poarta Albă 

MIHON CORNELIU 
 

            



        ANEXA la HCL nr. 19/29.03.2007  
 

ACORD DE ASOCIERE- PARTENERIAT 
în vederea participării la organizarea şi finalizarea 

procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de prestări servicii „Lucrări de 
cadastru şi intabulare drept de proprietate publică pentru drumurile de 

interes local din judeţul Constanţa" 
 
                  ACORD DE ASOCIERE 

CONDIIŢII GENERALE 

Prezentul acord de asociere , numit în continuare Acord, a fost redactat şi semnat 
de părţile menţionate mai jos avându-se în vedere următoarele: 

Consiliul   Judeţean   Constanţa   a   aprobat   prin   Hotărârea   Consiliului 
Judeţean nr. 51/07.02.2007 repartizarea cotei de 20% din cota alocată bugetelor   locale   
ale   comunelor,   oraşelor  şi   municipiilor  din   sumele defalcate  din  unele venituri  
ale  bugetului  de  stat  pentru  echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% pentru 
programe de dezvoltare locală ( cadastru, intabulare, GIS) şi proiecte de infrastructură;  

Autorităţile locale, Consiliul Judeţean Constanţa şi Consiliul Local Comunal Poarta 
Albă,   doresc  întocmirea  cadastrului  pentru  drumurile  comunale  şi judeţene şi 
intabularea dreptului de proprietate publică;  

Autorităţile locale, Consiliul Judeţean Constanţa şi Consiliul Local Comunal Poarta 
Albă , doresc să coopereze la organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică de 
servicii, Consiliul Judeţean Constanţa fiind Asociatul Principal, iar Consiliul Local 
semnatar fiind Parteneri Asociat;  

Necesitatea organizării unei proceduri unice de achiziţie publică de servicii de 
cadastru pentru asigurarea celerităţii şi unităţii activităţilor;  

Dorinţa autorităţilor locale, Consiliul Judeţean Constanţa şi Consiliul Local 
Comunal Poarta Albă , de a participa împreună în cadrul procedurii de achiziţie publică 
pentru desemnarea unui ofertant unic pentru toate serviciile;  

Dorinţa autorităţii locale de a încheia, ulterior finalizării procedurii de achiziţie 
publică, a unui Acord-cadru cu ofertantul câştigător în temeiul art. 142 şi  urmat,  din 
O.U.G. nr.  34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica,  a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi 
completată. 

între 

1. Consiliul Judeţean. Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 
51, telefon 0241.708001, fax 0241.708453, cod poştal 900725, reprezentat prin Nicuşor 
Daniel Constantinescu, având funcţia de Preşedinte, în calitate de Partener Principal, 

Şi 

2. Consiliul Local al comunei POARTA ALBĂ, cu sediul în comuna Poarta Albă, 
judeţul Constanta, telefon/fax 0241.853228, cod poştal 907245, reprezentat prin SÂNT-
ION NICULAE, având funcţia de Primar, 
semnatare ale prezentului Acord de  asociere, în calitate de Parteneri Asociaţi , 
 
s-a convenit încheierea Acordului de asociere în formă de mai jos  
 

CONDIŢIII SPECIALE 
 OBIECTUL ACORDULUI  

Obiectivul Acordului este de a reglementa principiile, obligaţiile şi drepturile pe 
baza cărora se vor stabili relaţiile de colaborare între părţi, cu scopul de a pregăti 
documentaţia de atribuire a constractului, de a numi Comisia de evaluare, de a desfăşura 
lucrările procedurii de achiziţie publică, de a desemna câştigătorul precum şi de a încheia 
Acordul – cadru .  
 Prevederile acestui Acord de asociere se referă exclusiv la activităţile pe care părţile 
urmează a le îndeplini în realizarea şi finalizarea procedurii de atribuire a contractului de 



achiziţie publică de servicii de cadastru şi intabulare drepturi de proprietate publică ale 
drumurilor comunale şi judeţene.  
  

OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR 
A. Părţile sunt de acord cu următoarele :  
1. Consiliul Judeţean Constanţa în calitate de Partener Principal, va răspunde de 

organizarea, desfăşurarea, finalizarea procedurii de achiziţie publică de servicii de 
cadastru şi intabulare drepturi de proprietate publică ale drumurilor comunale şi 
judeţene, precum şi de desemnarea ofertantului câştigător. 

2. Consiliul local , în calitate de Partener Asociat, recunoaşte şi mandatează Consiliul 
Judeţean Constanţa, pentru organizarea, desfăşurarea, finalizarea procedurii de achiziţie 
publică de servicii de cadastru şi intabulare drepturi de proprietate publică ale 
drumurilor comunale şi judeţene precum şi pentru desemnarea ofertantului câştigător, 

3. Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de Partener Principal, va acţiona în nume 
propriu precum şi în numele şi pentru Consiliul Local, în calitate de Partener Asociat ;  

4.Consiliul Judeţean Constanţa, va numi comisia de evaluare a ofertelor ce va fi 
formată din specialişti în domeniu ; 

5.  Consiliul local, în calitate de Partener Asociat, se obligă să încheie, ulterior 
finalizării procedurii de achiziţie publică, Acordul – cadru pentru servicii de cadastru şi 
intabulare drepturi de proprietate publica ale drumurilor comunale si judeţene cu 
ofertantul câştigător desemnat de comisia numita de Consiliul Judeţean Constanta; 

6.Consiliul Local declară că va colabora şi sprijini Comisia de evaluare prin orice 
mijloace pentru atingerea scopului achiziţiei publice şi indiferent de faza procedurii de 
achiziţie publică; 

7.Consiliul Judeţean Constanta, prin Comisia de evaluare, va comunica Partenerului 
Asociat toate informaţiile solicitate privind stadiul şi etapele procedurii, precum si toate 
informaţiile privind ofertanţii calificaţi, clarificările solicitate acestora, răspunsurile 
formulate si alte asemenea; 

8.Părţile declara si se obliga ca vor comunica toate datele si informaţiile absolut 
necesare intocmirii documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publica 
Consiliului Judeţean Constanta; 

9.Documentaţia de atribuire va fi intocmita si finalizata in cel mai scurt timp posibil 
de la comunicarea tuturor informaţiilor de la părţile prezentului acord de asociere; 

10.Procedura de achiziţie publica este si va fi obligatorie pentru toate părţile 
semnatare ale prezentului Acord de asociere si care si-au manifestat voinţa prin 
mijloacele prevăzute de legea administraţiei publice locale. 

B. Suportarea cheltuielilor necesare organizării, desfăşurării si finalizării 
procedurii de achiziţie publica de servicii de cadastru si intabulare drepturi de 
proprietate publica ale drumurilor comunale si judeţene va fi in sarcina Consiliului 
Judeţean Constanta, in calitate de Partener Principal. 

                 DURATA DE VALABILITATE A ACORDULUI 

Fiecare parte are obligaţia de a-şi păstra calitatea de parte în Acordul de asociere 
pe întreaga perioadă de derulare a procedurii de achiziţie publica si pana la incheierea 
Acordurilor-cadru. 

                       DISPOZIŢII FINALE 

Acordul de asociere se va elabora numai în limba română. 
Eventualele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu acesta, pe 

care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

Acordul va fi adus la cunoştinţa tuturor ofertanţilor, fiind comunicat odată cu 
documentaţia de atribuire. 



Acordul se supune legislaţiei româneşti în vigoare. 

Acordul va fi întocmit în .....exemplare , câte unul pentru fiecare. 

PARTENER PRINCIPAL, 

1. CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANTA,  
PREŞEDINTE 

Nicuşor Daniel Constantinescu 
 

PARTENER ASOCIAT, 

2. CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI POARTA ALBĂ  
PRIMAR,  SÂNT-ION NICULAE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


