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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT Bughea de Jos prin Consiliul 

local al  comunei Bughea de Jos - Județul Argeș și UAT Bughea de Sus prin Consiliul 

local al  comunei Bughea de Sus - Județul Argeș, pentru înființarea rețelei de alimentare 

cu gaze în cele două UAT-uri 

 

Consiliul local al comunei Bughea de Jos, întrunit în ședință ordinară de lucru 

Luând în dezbatere: 

➢ proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT Bughea de Jos prin 

Consiliul local al  comunei Bughea de Jos - Județul Argeș și UAT Bughea de Sus prin Consiliul local al  

comunei Bughea de Sus - Județul Argeș pentru înființarea rețelei de alimentare cu gaze în cele două comune 

➢ referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT 

Bughea de Jos prin Consiliul local al  comunei Bughea de Jos - Județul Argeș și UAT Bughea de Sus prin 

Consiliul local al  comunei Bughea de Sus - Județul Argeș pentru înființarea rețelei de alimentare cu gaze, 

înregistrat cu nr. 3895/13.07.2020 

➢ raportul de specialitate nr. 3896/13.07.2020 al compartimentului de specialitate 

Ținând cont de:  

➢ avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadul Consiliului Local  

Având în vedere prevederile: 

➢ art. 129 alin. 9 lit. c  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

➢ H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

În temeiul art.139 alin(1), și art. 196 alin. 1 lit. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Acordul de asociere încheiat între UAT Bughea de Jos prin Consiliul local al  comunei 

Bughea de Jos - Județul Argeș și UAT Bughea de Sus prin Consiliul local al  comunei Bughea de Sus - 

Județul Argeș pentru înființarea rețelei de alimentare cu gaze în cele două comune, conform anexei, parte 

integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 2. Primarul comunei Bughea de Jos va duce la îndeplinire prezenta hotărâre 

Art.3 – Prezenta hotărâre va fi afişată pentru aducerea  la cunoştinţa publică şi va fi comunicată Instituţiei 

Prefectului – judeţul Argeş prin grija secretarului comunei Bughea de Jos. 

 
                   

     Preşedinte de şedinţă ,                                                                              Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier local,                                                                                                      Secretar general,  

     Maria Toader                                    Bianca  Golumbeanu 
                                  
            

 
    Nr.37/ 28 iulie 2020 

 

 

 

 

Total consilieri 13 din care 13 prezenți 13  voturi pentru, 0 voturi contra,0 abtineri. 

 

http://www.primariabugheadejos.ro/
mailto:primariabugheadejos@yahoo.com
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anexă la HCL Nr.37/ 28 iulie 2020 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

Art.1 PĂRȚILE ASOCIATE : 

 

         UAT – BUGHEA DE JOS, prin CONSILIUL LOCAL al comunei Bughea de Jos cu sediul în 

comuna Bughea de Jos, str. Ion Marin Iovescu, nr. 47, județul Argeș, reprezentat prin primar – Ion Dorel 

Tănăsescu, în calitate de asociat  

şi 

         UAT – BUGHEA DE SUS, prin CONSILIUL LOCAL al comunei Bughea de Sus cu sediul în 

comuna Bughea de Sus, str. Valea Siliștii, nr.229, județul Argeș, reprezentat prin primar – Nicolae Tarbă, 

în calitate de asociat  

au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiţii: 
 

Art.2. - OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

          (1) Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea realizării cadrului necesar pentru 

înființarea Rețelei de gaze naturale în cele doua comune, părți ale acordului, pentru a identifica cele 

mai bune și fezabile soluții de realizare a obiectivului comun mai sus menționat. 

         (2) În vederea realizării obiectivului de la alineatul l noi părțile vom căuta posibilitatea realizării prin 

una din modalitățile de mai jos, fară ca acestea să fie obligatorii sau definitiv stabilite, ele putând suferi 

modificări: 

               a) accesarea de fonduri europene; 

               b) accesarea de fonduri guvernamentale de cofinanțare. 

               c) contribuție din bugetul local, a fiecărei părți asociate 

 

Art.3 DURATA ACORDULUI  DE ASOCIERE 

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către cele două părți asociate și durează până la 

finalizarea obiectivului propus. 

 

Art.4. PRINCIPII ALE ASOCIERII 

(1) Noi părțile ne angajăm ferm una față de alta să realizăm  obiectivul  de investiții „Înființare rețea 

gaze naturale în comuna Bughea de Jos și comuna Bughea de Sus” 

(2) Ne angajăm să depunem diligențe la organismele centrale sau prin accesarea de fonduri europene în 

vederea finanțării obiectivului de investiție asumat. 

(3) Ne angajăm  să  depunem  diligențele  în  vederea  aplicării în cadrul programelor guvernamentale 

pentru realizarea acestui obiectiv de  investiție. 

 

Art. 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ASOCIATE 

      (1) Noi părțile ne angajăm să depunem diligențe în vederea realizări obiectivului comun și să aducem 

la cunoștință una alteia  progresele realizate și să stabilim de comun acord strategia viitoare legată de 

obiectivul asumat. 

     (2) În scopul îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2 alin (1) al prezentului acord, prin dispoziție a 

conducătorilor celor două autorități implicate, se vor constitui grupuri de lucru formate din specialiști 

pentru implementarea și finalizarea proiectului. 
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     Art 6. DISPOZIȚII FINALE 

 (1) În cazul în care, datorită unor împrejurări neimputabile părților asociate obiectul acordului nu va 

putea fi realizat, fiecare parte își rezervă dreptul de a rezilia contractul, niciuna dintre părți neavând 

pretenții față de cealaltă parte privind compensarea sau acoperirea investiției efectuate până în acel 

moment. 

(2) În cazul în care, în scopul realizării obiectului prezentului acordului, este necesară modificarea, 

completarea sau adaptarea în orice fe1 a acestuia, pentru a corespunde criteriilor şi cerințelor de obținere 

a finanțării, părțile asociate au obligația de a formula și de a insera în acord modificările necesare în timp 

util, astfel încât să nu fie întârziată sau periclitată obținerea respectivei finanțări. 

 

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi.............................în două exemplare originale, fiecare parte 

primind câte un exemplar. 

 

 

 

  BUGHEA DE JOS                            BUGHEA DE SUS 

 

         Primar                   Primar 

Ion Dorel Tănăsescu                                               Nicolae Tarbă 

 

     

    

     Secretar general                    Secretar general 

  Bianca Golumbeanu                    Diana Bordeanu 

 

        

          

        Contabil                 Contabil 

     Alina Zidaru                      Camelia Cîndea  

 

 


