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CONVENŢIE DE COLABORARE 

 

 

 

PREAMBUL 

Având în vedere prevederile art.91, alin.(1), lit. „e” precum şi alin.(6), lit. „a” din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

În temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.______/ ________.2018; 

 

1. PĂRŢILE: 

1.1. JUDEŢUL MUREŞ cu sediul în Tîrgu - Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, având cod fiscal 

4322980, telefon 0265 – 263.211, fax: 0265 – 268.718, având  cod IBAN RO06 TREZ 4762 

4670 259X XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat prin 

Preşedinte – Péter Ferenc, pe de o parte        

şi 

1.2. COMUNA BAND cu sediul în Band, strada str. Păcii, nr.18, având cod fiscal 

4323470, telefon/fax: 0265 - 428.403, având  cod IBAN RO02TREZ24A510103710101X 

deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat prin Primar – Radu Mircea, 

au convenit încheierea prezentei convenţii de colaborare, în următoarele condiţii: 

 

2. OBIECTUL CONVENŢIEI  

2.1.Obiectul convenţiei îl reprezintă stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare 

dintre părți, conform competențelor deținute de acestea în temeiul actelor normative, 

în conformitate cu care sunt organizate și funcționează, pentru realizarea în comun a 

lucrării „Amenajare parcări în localitatea Band”. 

2.2. Realizarea lucrărilor respectiv prestarea serviciilor ce fac obiectul convenției se va 

face cu respectarea etapelor prevăzute de Legea nr.50/1991, republicată, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și în baza Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) 

întocmită de S.C. GEOPLAN CONSULTING S.R.L. Tîrnăveni. 

 

 

  Nr. _________/_________ 

  Dosar IXB/2 

 

                              Nr. _________/_________ 

                    Dosar _________________ 

 

 

 
 

        COMUNA BAND  
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2.3. (1) Valoarea investiției, (inclusiv TVA), conform devizului general întocmit de 

proiectant, este de 662.535,39 lei, din care C+M: 513.038,98 lei. 

(2) Cota parte din cheltuielile ce revin Județului Mureș este suma de 440.726,34 lei 

(constând în cheltuielile aferente amenajării parcărilor și celelalte lucrări), care se 

compune din: 

 - valoarea lucrărilor de construcții și a cheltuielilor cu organizarea de șantier 

este de:  353.415,31 lei (inclusiv TVA);  

 -  valoarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea 

proiectantului, verificare proiect tehnic: 8.125,81 lei;  

 -   valoarea serviciilor de diriginție de șantier: 3.447,95 lei;  

 -   taxa ISC, CSC: 3.803,53 lei; 

 -   cheltuieli diverse și neprevăzute (20%): 71.933,74 lei. 

(3) Cota parte din cheltuielile ce revin Comunei Band este suma de 210.980,05 lei 

(constând în cheltuielile aferente amenajării stațiilor de autobuz), care se compune din: 

 - valoarea lucrărilor este de: 169.183,40 lei (inclusiv TVA); 

 - valoarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, 

verificare proiect tehnic: 3.889,90 lei; 

 - valoarea serviciilor de diriginție de șantier: 1.650,57 lei; 

 - taxa ISC, CSC: 1.820,79 lei; 

 - cheltuieli diverse și neprevăzute (20%): 34.435,39 lei. 

(4) Valorile menționate la alin.(2) și (3) sunt estimative, acestea putând suferi 

diminuări/majorări corespunzătoare pe parcursul derulării efective a contractelor de 

servicii și de execuție. 

 

3. DURATA  

3.1. Prezenta Convenţie de colaborare  intră în vigoare  de la data semnării sale de 

către ambele părţi şi încetează la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către 

părți. 

 

4.OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

4.1. Obligaţii comune 

4.1.1. Părţile se obligă să asigure aducerea la îndeplinire a obiectului convenției 

prevăzut la art.2 şi să se susţină reciproc în vederea atingerii obiectivului comun. 

4.1.2. Părțile convin că lider al colaborării va fi Județul Mureș, care va derula 

procedurile de achiziție a serviciilor și execuției lucrării, respectiv va urmări prestarea 

serviciilor și execuția lucrărilor. 

4.1.3. Părţile se vor informa reciproc asupra stadiului şi modului de îndeplinire a 

sarcinilor care le revin în derularea activităţilor, prin rapoarte prezentate în cadrul unor 

întâlniri bilaterale. 

4.1.4. (1) Părțile vor numi cel puțin un reprezentant pentru atribuirea contractelor de 

servicii, respectiv de lucrări necesare realizării obiectului convenției, pentru urmărirea 

modului de derulare a contractelor, precum și în comisia de recepție a serviciilor și 

lucrărilor.  

(2)  Membri comisiilor menționați la alin.(1) vor fi nominalizați prin act administrativ 

emis de către liderul colaborării în acest scop. 
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4.1.5. (1) Părţile se obligă să ia orice decizie privind modul de executare și conducere a 

activității comune, doar după consultarea comună prealabilă a persoanelor desemnate 

de către fiecare parte în acest scop. 

(2) Orice decizie se va lua pe bază de vot, hotărârile urmând a fi adoptate cu 

majoritate simplă. 

4.1.6. Liderul colaborării, care va fi și titularul contractelor încheiate cu terții va 

asigura gestionarea acestora astfel încât să se respecte termenele și condiţiile stabilite 

în prezenta convenție cu privire la repartizarea și decontarea cheltuielilor referitoare la 

activitatea celeilalte părți. 

4.1.7. Părţile vor acţiona în vederea îmbunătăţirii comunicării între acestea, prin 

realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricărei părţi, ori de câte ori situaţia o 

impune. 

4.1.8. (1) Suportarea cheltuielilor aferente realizării lucrării și prestării serviciilor se va 

face cu respectarea prevederilor art.2.3, 4.2.1 și 4.3.1. 

(2) Virarea sumelor datorate de către o parte celeilalte părți se face în termen de 30 de 

zile de la înregistrarea la sediul părții a solicitării de plată, însoțită de documente 

justificative. 
 

4.2. Judeţul  Mureş se obligă: 

4.2.1. să asigure alocarea sumei de 440.726,34 lei, reprezentând contravaloarea 

amenajării parcărilor și celelalte lucrări. 

4.2.2. să asigure personal de specialitate, în vederea derulării procedurii de achiziție 

pentru atribuirea contractelor, urmărirea și finalizarea lucrărilor.  
 

4.3.  Comuna Band se obligă: 

4.3.1. să asigure alocarea sumei de 210.980,05 lei, reprezentând contravaloarea 

amenajării stațiilor de autobuz; 

4.3.2. să asigure personal de specialitate, în vederea derulării procedurii de achiziție 

pentru atribuirea contractelor, urmărirea și finalizarea lucrărilor. 

 

5. ÎNCETAREA CONVENŢIEI 

5.1. Prezenta convenţie încetează la realizarea obiectului convenției și îndeplinirea 

tuturor obligațiilor asumate de către părți.      

5.2. Prin acordul părţilor, prezenta convenţie poate să înceteze şi înainte de termen. 

5.3. Prezenta convenţie încetează de plin drept, în cazul în care una dintre părţi nu îşi 

execută una dintre obligaţiile enumerate la art.4.2 pentru Judeţul Mureş și 4.3 pentru 

Comuna Band. 

5.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentei convenţii o va 

notifica celeilalte părţi, cel puţin cu 30 de zile înainte de data la care încetarea 

urmează să-şi producă efectele.    

                                                                                                                    

6. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR  

6.1. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezenta convenţie, cu 

efect negativ asupra colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre 
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acestea, prin clauzele contractuale, conform legii. 

6.2. În sensul prezentei convenții, prin neexecutarea unei obligaţii se înţelege 

întârzierea îndeplinirii acesteia de către partea în culpă, cu peste 30 de zile peste 

termenul la care respectiva obligaţie contractuală trebuia să fie îndeplinită. 

6.3. (1) În sensul prezentei convenții, prin executarea necorespunzătoare a unei 

obligaţii se înţelege îndeplinirea de către partea în culpă a obligaţiei sale în așa mod 

încât se produc prejudicii celeilalte părți, iar înlăturarea efectelor negative ale acesteia 

determină depășirea aportului estimat la care s-a angajat prin prezenta convenție. 

(2) În situaţia arătată la alin.(1) din art.6.3. prejudiciile  de orice natură create de 

către partea în culpă, celeilalte părți sunt în sarcina exclusivă a părții care și-a 

îndeplinit obligaţia în mod necorespunzător. 

6.4.  Nerespectarea de către oricare dintre părți a obligaţiilor menţionate în prezenta 

convenție determină încetarea acesteia, angajarea și răspunderea părții în culpă pentru 

prejudiciile create celorlalte părți, ca urmare a nerespectării obligaţiilor respective. 

6.5. Întârzierea îndeplinirii de către una dintre părți a obligațiilor sale, peste termenele 

convenite în prezentul contract, se sancţionează cu aplicarea unei penalități de 

întârziere de 0,02% din valoarea obligaţiei respective, pentru fiecare zi de întârziere. 

 

7. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 

7.1. În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa menționată în partea introductivă 

prezentei convenţii respectiv la art.1. 

7.2. În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data 

menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

7.3. Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după ce a fost expediată. 

7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt 

confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele 

precedente. 

 

8. LITIGII 

8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentei convenţii 

de colaborare sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia să fie 

rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 

8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor 

adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 

9. FORŢA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT 

9.1. Dacă o situație de forţă majoră sau de caz fortuit împiedică sau întârzie în tot 

sau în parte executarea obligaţiilor asumate de către una dintre părți în temeiul 

prezentului contract, partea afectată de împrejurarea respectivă este exonerată de 
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îndeplinirea întocmai la termen a obligaţiilor sale, dacă invocarea și probarea 

respectivelor situații sunt realizate conform dispozițiilor legale în vigoare. 

9.2. Partea care invocă intervenţia, respectiv încetarea stării de forţă majoră sau de 

caz fortuit, va notifica celeilalte părți în termen de 5 (cinci) zile, existența, respectiv 

încetarea evenimentului respectiv, anexând documentele legale doveditoare. 

9.3. În situația în care intervine o stare de forţă majoră sau de caz fortuit, termenele 

contractuale se vor prelungi în mod automat cu durata de existență a respectivului 

eveniment, dacă părţile nu convin altfel după primirea notificării menţionate la art.9.2. 

de mai sus.   

9.4. În situația în care o stare de forță majoră sau de caz fortuit împiedică în tot sau în 

parte una din părți să-și îndeplinească obligaţiile contractuale o perioadă mai mare de 6 

(șase) luni, oricare din părți are dreptul să solicite încetarea convenției, prin notificarea 

intenţiei sale celeilalte părți. În această situație, părţile vor stabili în cadrul unui act 

scris consecinţele încetării. 

 

10. DISPOZIŢII FINALE 

10.1. Actele adiţionale și contractele de orice natură încheiate sau derulate în baza 
prezentei convenții, fac parte integrantă din aceasta. 

10.2 Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat 
prin act adiţional. 

10.3. Prezenta convenţie de colaborare pentru realizarea în comun a lucrării - 
„Amenajare parcări în localitatea Band” s-a încheiat azi_____________ în două 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

JUDEŢUL  MUREŞ PRIMĂRIA COMUNEI BAND      

PREŞEDINTE PRIMAR                   

Péter Ferenc Radu Mircea 

  

  

SECRETAR SECRETAR 

Paul Cosma Costin Claudia 

  

DIRECTOR ECONOMIC CONTABIL 

Mărginean Alin Costin Valentina Victoria 

 

 

 


