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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Orașul Valea lui Mihai                        

și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării în comun a Documentației 

tehnico-economice – etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Varianta 

ocolitoare Valea lui Mihai” și derularea procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens 
                                                    

 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între 

UAT Orașul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul 

realizării în comun a Documentației tehnico-economice – etapa Studiu de fezabilitate pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” și derularea 

procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens, nr.33/P.H./09 iulie 2020, iniţiat 

de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat de comisiile de specialitate al Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai, indicate în Dispoziţia de convocare a şedinţei, 

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, nr. 3737 din 09 iulie 2020, în 

baza Adresei A.D.D. Bihor nr.390/09 iulie 2020, înregistrată sub nr.3716/09 iulie 2020 şi  

Raportul comun al Biroului buget-contabilitate, finanţe şi Compartimentului management 

local, achiziţii publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, 

nr.3747/10 iulie 2020, 

- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 161 din 28.07.2014 privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Bihor pentru perioada 2014 – 2020, 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ADD Bihor, nr.2/20 mai 2020 prin 

care s-a aprobat întocmirea de către ADD Bihor a Studiilor de fezabilitate aferente 

obiectivelor de investiţii „Centuri ocolitoare în Municipiul Marghita, Oraşul Valea lui 

Mihai şi Oraşul Vaşcău” 

- Prevederile art. 291 alin. 1 lit. (b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 44 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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În baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b, lit. c și lit. e, alin. (4) lit. e şi f, alin. (7) 

lit. i, art. 139 alin.(3) lit. d, art. 196 alin.(1) lit. a și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se aprobă Acordul de parteneriat care urmează a fi încheiat între U.A.T. 

Oraşul Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul 

realizării în comun a Documentației tehnico-economice – etapa Studiu de fezabilitate pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” și derularea 

procedurilor de achiziție comună ocazională în acest sens, prevăzut în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Se împuternicește Primarul Orașului Valea lui Mihai să semneze Acordul 

de parteneriat în numele și pe seama U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai. 

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

Orașului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate. 

Art.4:  Prezenta hotărâre se comunică cu:  

 Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor 

 Primarul Orașului Valea lui Mihai  

 Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor 

 Biroul buget-contabilitate, finanţe şi Compartimentul management local, 

achiziţii publice din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui 

Mihai, 

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro     

 la dosar.   

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               Contrasemnează pentru legalitate:                                     

              Karsai József-Attila                                         SECRETARUL GENERAL 

                                                                          AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                         Todor Maria             

                                                                     

Nr.53 din 13 iulie 2020   

Consilieri locali în funcţie:  17 

Consilieri locali prezenţi:  17 

Hotărârea a fost adoptată cu: 17 voturi PENTRU 

                                0 voturi ÎMPOTRIVĂ  
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                  A N E X A 
                                                                              la Hotărârea nr.53/13 iulie 2020  

 

 

 

   ACORD DE PARTENERIAT 
 
 
În conformitate cu prevederile: 

- art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b, lit. c și lit. e, alin. (4) lit. e şi f, alin. (7) lit. i, 

art. 139 alin.(3) lit. d, art. 196 alin.(1) lit. a și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare  

- Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 161/2014 privind aprobarea Strategiei 

de dezvoltare durabilă a Județului Bihor pentru perioada 2014 – 2020,  

- Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 2/2020 nr.2/20 mai 2020 prin 

care s-a aprobat întocmirea de către ADD Bihor a Studiilor de fezabilitate 

aferente obiectivelor de investiţii „Centuri ocolitoare în Municipiul Marghita, 

Oraşul Valea lui Mihai şi Oraşul Vaşcău” 

- Art. 14 – 16 din Statutul Asociației „Agenția de Dezvoltare Durabilă a 

Județului Bihor”, 

- art. 44 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În scopul realizării unor proiecte de dezvoltare zonală, 

Părţile au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat – denumit în 

continuare ACORD, după cum urmează: 

Art.1: Părțile Acordului: 

U.A.T. Orașul Valea lui Mihai, cu sediul în Valea lui Mihai, Calea Revoluției, 

nr.2, județul Bihor, cod poștal 415700, CIF: 4650570, legal reprezentată prin Primar – dl. 

NYAKO IOZSEF, în calitate de autoritate contractantă desemnată, 
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Și  

Asociația de dezvoltare intercomunitară „Agenția de Dezvoltare Durabilă a 

Județului Bihor”, cu sediul în municipiul Oradea, str. Oneștilor, nr. 15A, bl. P2, ap. 908,  

județul Bihor, cod poștal 410223, C.U.I. 35363874, legal reprezentată prin director  

executiv dl. VITÁLYOS BARNA, în calitate de partener în prezentul Acord și autoritate 

contractantă asociată, 

Art.2: Definiții:  

a. Acord/Acord de asociere – prezentul acord întocmit în baza prevederilor art. 44 din 

Legea nr.98/2016 
b. Asociat/Autoritate contractanta asociată – Asociația de Dezvoltare Durabilă 

Bihor 

c. Autoritate contractantă desemnată – autoritatea contractanta membră/asociată în 

prezentul acord, U.A.T. Oraș Valea lui Mihai, mandatată prin acesta, pentru a derula 

procedura de achiziție publică în întregime în comun, în numele şi pe seama tuturor 

autorităţilor contractante  

d. Autoritate contractantă membră - U.A.T. Valea lui Mihai și Agenția de 

Dezvoltare Durabilă Bihor; 

e. Programul anual de achiziții publice – instrumentul managerial obligatoriu a fi 

elaborat la nivelul fiecărui Asociat în conformitate cu prevederile H.G. nr.395/2016. 

f. SICAP- Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al 

achizițiilor publice – platforma publica de achiziții publice /SEAP. 

g. Procedura de achiziție publică – procedura de achiziție publică aplicabilă având în 

vedere prevederile art. 7 coroborat cu art. 68 din Legea nr.98/2016.  

h. Grup de lucru – persoanele nominalizate de fiecare Autoritate contractanta membră 

conform prevederilor prezentului acord și constituite astfel prin dispoziția 

conducătorului Autorității contractante desemnată având atribuții cu privire la 

întocmirea referatelor de necesitate, caietelor de sarcini, documentației de atribuire 

așa cum este ea reglementata de H.G. nr. 395/2016; 

i.  Comisia de evaluare - persoanele nominalizate de fiecare Autoritate contractanta 

membră conform prevederilor prezentului acord și constituite astfel prin dispoziția 

conducătorului Autorității contractante desemnate având atribuții în evaluarea 

ofertelor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016; 

j.  Echipa de monitorizare și implementare - persoanele nominalizate de fiecare 

Autoritate contractantă membră conform prevederilor prezentului acord având 

atribuții de urmărire a executării contractului/ monitorizare/ supervizare 

implementare, 

 

mailto:primaria.valealuimihai@cjbihor.ro
mailto:primaria@valealuimihai.ro
http://www.valealuimihai.ro/
http://www.ermihalyfalva.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

VALEA LUI MIHAI 
  

5 
Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, Calea Revoluţiei nr. 2 cod:415700 

Tel: 0040259355216   Fax: 0040259355933 

E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro, primaria@valealuimihai.ro  

http://www.valealuimihai.ro, www.ermihalyfalva.ro 

 

k. Necesitate/necesități – echipamentele medicale care vor fi achiziționate în comun 

pentru fiecare Autoritate contractantă membră 

l.  Referat de necesitate – documentul întocmit de Autoritatea contractantă desemnată 

și aprobat de către autoritatea contractantă membră, în conformitate cu prevederile 

art. 3 și art. 2 alin 5 din H.G. nr. 395/2016 și cu modelul pus la dispoziție de ANAP. 

m. Caiet de sarcini – document întocmit de Autoritatea contractantă desemnată și 

însușit de Autoritatea contractantă membră, întocmit în conformitate dispozițiile 

legale în vigoare; 

n. Strategia de contractare – documentul întocmit în conformitate cu art. 9 și 21 din 

H.G. nr. 395/2016 și cu modelul pus la dispoziție de ANAP, de Autoritatea 

contractanta desemnata și analizat și însușit de Autoritatea contractantă asociată; 

o. Proiectul de contract - documentul întocmit de Autoritatea contractanta desemnată 

și analizat și însușit de Autoritatea contractantă asociată, în conformitate cu H.G. nr. 

395/2016. 

p. Garanția de bună execuție a contractului – sume de bani şi/sau instrumente 

financiare constituite în favoarea Autorității contractante asociate a prezentului 

acord, de viitorul Prestator, în conformitate cu prevederile Subsecțiunii 5 Paragraful 

5 - Stabilirea garanţiei de bună execuţie din H.G. nr. 395/2016. 

q. Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în 

care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. 

Art.3: Obiectul Acordului 

(1) Obiectul prezentului Acord îl reprezintă realizarea în comun a Documentației 

tehnico-economice – etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului 

de investiții „Varianta ocolitoare Valea lui Mihai” și derularea procedurilor de 

achiziție comună ocazională în acest sens. 

(2) Prezentul Acord este încheiat și în scopul organizării și desfășurării în comun a 

procedurii de achiziție publică conform Legii nr.98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru întocmirea 

documentațiilor prevăzute la alin. (1) a prezentului articol. 

(3) Procedura de achiziție publică pentru fiecare obiectiv de investiții se va derula în 

întregime în comun, în numele şi pe seama tuturor autorităţilor contractante, 

conform art. 44 alin. (2) din Legea nr. 98/2016,  cu respectarea prevederilor 

Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a actelor normative aprobate 

pentru implementarea acesteia. 

Art.4: Situația juridică a asocierii: Prezenta asociere nu are personalitate juridică şi nu 

constituie faţă de terţi o persoană distinctă de persoana asociaţilor.  
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Art.5: Durata Acordului: Perioada de valabilitate a prezentului Acord de parteneriat este 

cuprinsă între data semnării acordului de către ambele părți și până la momentul 

recepționării tuturor serviciilor achiziționate. 

Art.6: Roluri și responsabilități în implementarea Proiectului: În scopul realizării 

obiectului Acordului, Asociației de dezvoltare intercomunitară „Agenția de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Bihor”, respectiv U.A.T Orașul Valea lui Mihai au următoarele 

responsabilități, descrise în tabelul de mai jos: 

  

Organizația Roluri și responsabilități Valoarea estimată  

Agenția de 

Dezvoltare 

Durabilă a 

Județului Bihor 

Roluri și activități principale: 

- finanțarea contractelor de achiziție necesare 

realizării Documentației tehnico-economice – 

etapa Studiu de fezabilitate pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare 

Valea lui Mihai”, participarea la procedurile 

comune ocazionale de achiziție publică 

efectuate în scopul achiziționării serviciilor 

necesare realizării obiectivelor de investiții, 

conform dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, 

proceduri care urmează a fi efectuate în comun 

de către UAT Oraşul Valea lui Mihai și 

Agenția de Dezvoltare Durabilă Bihor; 

- aprobarea documentației/documentațiilor de 

atribuire pentru achizițiile efectuate în scopul 

realizării obiectivului prevăzut la art. 3; 

- desemnarea unui membru în comisiile de 

evaluare a ofertelor depuse în cadrul 

procedurilor de atribuire organizate pentru 

achiziționarea serviciilor necesare realizării 

obiectivului prevăzut la art. 3, proceduri care 

urmează a fi efectuate de către autoritatea 

contractantă Orașul Valea lui Mihai atât în 

nume propriu cât și în numele și pe seama 

autorității contractante A.D.D. Bihor; 

 

a) Maxim 135.000 

lei la care se adaugă 

TVA pentru toate 

serviciile 

achiziționate în 

vederea realizării 

obiectivului 

prevăzut la art.3. 

b) În situația în care 

A.G.A. Agenției de 

Dezvoltare Durabilă 

a Județului Bihor va 

hotărî suplimentarea 

sumei prevăzute la 

litera a), părțile pot 

conveni în acest sens 

prin încheierea unui 

act adițional la 

prezentul acord. 
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- desemnarea unui reprezentant (membru sau 

expert cooptat) în comisiile de recepție a 

bunurilor/lucrărilor/serviciilor; 

 

U.A.T. Oraşul 

Valea lui Mihai 

Roluri și activități principale: 

- achiziționează serviciilor necesare realizării 

obiectivului prevăzut la art. 3;  

- întocmește documentația/documentațiile de 

atribuire pentru achizițiile de servicii efectuate 

în scopul realizării obiectivului  prevăzut la 

art.3; 

- efectuează procedurile comune ocazionale de 

achiziție publică conform dispozițiilor art. 44 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările 

ulterioare, proceduri care urmează a fi 

efectuate în comun de către U.A.T Orașul 

Valea lui Mihai și Agenția de Dezvoltare 

Durabilă Bihor,  

- desemnează membrii în comisiile de evaluare 

a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de 

atribuire organizate pentru achiziționarea 

serviciilor, după caz, prevăzute la art. 3, 

proceduri care urmează a fi efectuate de către 

autoritatea contractantă Orașul Valea lui Mihai 

atât în nume propriu cât și în numele și pe 

seama autorității contractante A.D.D. Bihor; 

- desemnează membrii în comisiile de recepție 

a bunurilor a serviciilor achiziționate; 

Diferența dintre 

contribuția 

financiară a A.D.D. 

Bihor și valoarea de 

achiziție a 

serviciilor, după caz;  

 

Art.7: Drepturile și obligațiile Partenerilor: 

A. Drepturile și obligațiile specifice U.A.T Orașul Valea lui Mihai în calitate de 

partener și autoritate contractantă desemnată: 

(1) Să solicite părților prezentului Acord informații și documente în scopul 

realizării obiectivului prevăzut la art.3. 
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(2) Este responsabilă de crearea grupului de lucru si a comisiei de evaluare, pentru 

iniţierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică comună pentru fiecare obiectiv de 

investiții în parte, ulterior îndeplinirii obligației de desemnare a persoanelor membre de 

către Autoritatea contractantă având calitatea de Partener.  

(3) Actul de desemnare a grupului de lucru si a comisiei de evaluare va fi 

dispoziția emisă de conducătorul Autorității contractante desemnată având la baza 

nominalizarea făcută de fiecare membru al Asocierii. 

(4) Este responsabilă de introducerea procedurii în Programul anual de achiziții 

publice întocmit la nivelul UAT Oraşul Valea lui Mihai și de atribuirea unui Cod unic de 

înregistrare (CUI–ul autorității contractante/anul/poziția în PAP). 

(5) Este responsabilă de desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii 

în baza art. 126 alin.(6) din H.G. nr.395/2016 din aparatul de specialitate al Primarului 

Oraşului Valea lui Mihai, Compartimentul  management local, achiziții publice, persoana 

care va acționa în numele şi pe seama tuturor autorităţilor contractante care au calitatea de 

Partener în prezentul Acord. 

(6) Derulează procedura de achiziţie în întregime în comun, în numele şi pe seama 

tuturor autorităţilor contractante, conform art. 44 alin.(2) din Legea nr. 98/2016. 

(7) Utilizarea SICAP: Platforma SICAP utilizată va fi pusă la dispoziție de UAT 

Oraşul Valea lui Mihai în calitate de Autoritate contractanta desemnată. Operațiunile la 

nivelul SICAP vor fi efectuate în numele şi pe seama tuturor autorităţilor contractante, de o 

persoana desemnată în baza art. 126 alin.(6) din H.G. nr. 395/2016 din aparatul de 

specialitate al Primarului orașului Valea lui Mihai, compartimentul management local, 

achiziții publice. 

(8) Utilizează în cadrul procedurii caietele de sarcini si referatele de necesitate 

aprobate de ambii parteneri, răspunderea cu privire la prevederile din cadrul acestora fiind 

solidară. 

(9) Întocmeşte calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire. 

(10) Informează Partenerul prezentului Acord despre rezultatul procedurii de 

achiziție publică comună comunicându-i totodată contractul adaptat la oferta câștigătoare 

spre a fi semnat de către A.D.D. Bihor. Semnarea contractului de către fiecare partener în 

parte se va face în termenul comunicat de Autoritatea contractantă desemnată cu încadrare 

în perioada de valabilitate a ofertei. 
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B. Drepturile și obligațiile specifice Asociației de Dezvoltare Durabilă în 

calitate de partener și autoritate contractantă asociată: 
(1) Să solicite partenerului din prezentul Acord furnizarea oricăror informații, 

documente în scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 3.  

(2) Nominalizează membrii grupului de lucru si ai comisiei de evaluare precum si 

un supleant pentru fiecare membru cu respectarea prevederilor prezentului acord. 

(3) Participă prin membrii desemnați în comisia de evaluare la elaborarea 

calendarul estimativ de aplicare a procedurii de atribuire. 

(4) Pentru a nu tergiversa procedura de achiziție publică, fiecare Asociat se asigură 

că reprezentanții săi în grupul de lucru și în comisia de evaluare participă la toate şedințele 

care vor avea loc și își îndeplinesc toate obligațiile legale și consemnate în prezentul acord, 

pe care le au. 

(5) Partenerul face propuneri de modificare a strategiei de contractare, a 

instrucțiunilor pentru ofertanți, formularelor și asupra proiectului de contract întocmite de 

către Autoritatea Contractanta Desemnată și le comunica acesteia, în termen de maxim 3 

zile lucrătoare de la data primirii documentațiilor prin e-mail.  

(6) Semnează contractul de achiziție cu câștigătorul desemnat în urma desfășurării 

procedurii de achiziție publică comună. 

Art.8: Plăți: Liderul de parteneriat și partenerul își cuprind în bugetul propriu sumele 

necesare creditelor de angajament și creditelor bugetare în limita sumei necesare finanțării 

valorii corespunzătoare activităților asumate conform prevederilor prezentului Acord: 

a) Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor asigură finanțarea 

obiectivului prevăzut la art. 3, în limita sumei de 167.000 lei, la care se adaugă T.V.A., 

prin plata facturilor emise de prestator pe numele și în seama A.D.D. Bihor. 

b) În situația în care Adunarea Generală a Asociaților Agenției de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Bihor va hotărî suplimentarea sumei prevăzute la litera a), părțile pot 

conveni în acest sens prin încheierea unui act adițional la prezentul acord. 

Art.9: Răspunderea membrilor parteneriatului 

(1) În cazul unui prejudiciu răspunderea este solidară între parteneri în cazul în care 

prejudiciul cauzat este legat de implementarea activităților acordului și/sau îndeplinirea 

obiectivelor acestuia. 

(2) Pentru neregulile identificate în cadrul acordului, notificările și titlurile de 

creanță se emit pe numele entității care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform 

legislației în vigoare. Liderul de parteneriat are obligația notificării membrilor 

parteneriatului cu privire la prejudiciile/neregulile apărute. 
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Art.10: Limba acordului de parteneriat: Limba prezentului Acord și a tuturor 

comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, respectiv limba română. 

Art.11: Legea aplicabilă: Legea aplicabilă prezentului Acord, este legea română, Acordul 

urmând a fi interpretat potrivit acestei legi. 

Art.12: Soluționarea eventualelor divergențe și a litigiilor:  

(1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi 

între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Acordului. 

(2) Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii 

divergente în legătură cu sau în îndeplinirea Acordului, acestea trebuie să se notifice 

reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire 

la a soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei. 

(3) Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți 

nu răspunde în termen 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a notificării la solicitare, 

oricare din Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente. 

Art.13: Forța majoră  

(1) Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere părțile în cazul 

neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Acord, în conformitate 

cu prevederile art. 1.351 din Codul civil. 

(2) Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite. 

(3) Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la 

cunoștință celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul. 

(4) Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la 

cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit. 

(5) Îndeplinirea acordului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

(6) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare 

de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

Art.14: Dispoziții privind încetarea/denunțarea unilaterală a acordului  

(1) Prezentul Acord poate fi denunțat unilateral oricând, în scris, de către oricare 

dintre părți. În acest caz, Acordul va înceta de a produce efecte juridice pentru partea care a 

denunțat prezentul Acord după expirarea unui termen de două zile calendaristice de la data 

recepționarii de către Autoritatea contractanta desemnată a informației despre denunțare. 
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(2) Asociatul nu poate denunța prezentul Acord, dacă necesitățile sale transmise 

către Autoritatea Contractanta Desemnata fac obiectul procedurii de achiziție în derulare, iar 

denunțul este făcut după data transmiterii in SICAP a documentației de atribuire. 

(3) Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat prezentul acord de asociere;  

b) prin acordul părților; 

(4) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute în 

prezentul acord atrage răspunderea părții în cauză. 

Art.15: Dispoziții finale: Orice modificare a prezentului Acord va fi valabilă numai atunci 

când este convenită de către ambele părți ale Acordului, consemnată în scris, prin act 

adițional la prezentul Acord. 

 

Încheiat azi, la data de ________________________, în 2 (două) exemplare, în limba 

română, câte unul pentru fiecare parte.  
 

 

 

 

Semnături, 

 

PARTENER - AUTORITATE CONTRACTANTĂ DESEMNATĂ: 

U.AT. Orașul Valea lui Mihai, prin 

PRIMAR, 

Nyakó Iozsef 

 

 

 

 

  
PARTENER – AUTORITATE CONTRACTANTĂ ASOCIATĂ: 

Agenția De Dezvoltare Durabilă A Județului Bihor, prin 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Vitályos Barna 
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