
CONSILIUL  JUDEŢEAN  DÂMBOVIŢA                       CONSILIUL LOCAL .......................
Nr. ……………/ …………………………     Nr. __________/________

CONTRACT CADRU DE  ASOCIERE

1. PARTILE  CONTRACTANTE
 
1.1.JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA  prin  CONSILIUL  JUDEŢEAN  DÂMBOVIŢA  cu  sediul  in

Municipiul  Târgoviste  ,  Piaţa  Tricolorului   nr.  1  ,  Judeţul  Dâmboviţa,  telefon  0245.207.600,
fax 0245.212.230,  cod fiscal 4280205, reprezentat  de  :

conf. univ.dr. ADRIAN ŢUŢUIANU - Preşedinte 
în calitate de asociat prim ,

şi 
1.2.UNITATEA  ADMINISTRATIV  TERITORIALĂ  COMUNA  RACIU,   prin  CONSILIUL

LOCAL al  unităţii  administrativ  teritoriale  comuna Raciu,   cu sediul  în  comuna Raciu,  sat  Raciu,  str.
Principală, nr. 455 , jud. Dâmboviţa, cod fiscal nr. 17352753,  reprezentat de:

VASILE GRĂDINARU          - Primar

în calitate de asociat secund.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.Părţile contractante se asociază în vederea realizării lucrărilor de execuţie la obiectivul de interes

local  ,, Asfaltare drumuri locale în comuna Raciu, județ Dâmbovița”.
2.2.Întreţinerea obiectivului după finalizare revine în totalitate Consiliului Local Raciu.
3. CADRUL LEGAL 

    3.1. Contractul de asociere se încheie în conformitate cu :
3.1.1.Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Dâmboviţa  nr.  224/16.07.2015,  privind  asocierea  judeţului

Dâmboviţa  prin Consiliul  Judeţean  Dâmboviţa  cu unitatea  administrativ  teritorială  comuna Raciu,  prin
Consiliul Local Raciu, pentru realizarea obiectivului  ,,  Asfaltare drumuri locale în comuna Raciu, județ
Dâmbovița ”.

3.1.2.Hotărârea Consiliului Local Raciu  nr.  , privind asocierea  unităţii administrativ teritoriale 
comuna Raciu, prin Consiliul Local Raciu, cu judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa pentru  
realizarea obiectivului  ,, Asfaltare drumuri locale în comuna Raciu, județ Dâmbovița ”. 

3.1.3.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, art. 36 alin.(2) lit. ,,e’’  alin. (7) lit.,,c’’ ,
art. 91 alin (1) , lit. ,,e’’  alin. (6) lit. ,,c’’ şi art. 97 alin. (1) art. 104 alin. (1) lit. ,,d’’ şi alin. (5) lit. ,,b’’ , şi
art. 126.  

3.1.4. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată.
3.1.5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.

           4. TERMENUL CONTRACTULUI 
4.1.Prezentul contract  de asociere are valabilitate până la efectuarea recepţiei finale a obiectivului

de investiţie .
           5. APORTURILE  PĂRŢILOR 
             5.1.Valoarea estimată a lucrărilor de construcţii-montaj(C+M)  aferente  obiectivului,  inclusiv
cap. ,,Diverse şi neprevăzute’’ în conformitate cu procedurile de achiziţie şi dispoziţiile legale este de
2.613.053 lei inclusiv T.V.A.   
    5.2.  Asociatul  prim,  pentru  realizarea  lucrărilor  ce  formează  obiectul  prezentului  contract,
contribuie cu un aport social constând din:

- cotă de participare/cota de cofinanţare  de  50 % din valoarea totală de construcţii montaj
(C+M)  a  obiectivului, inclusiv  cap.  ,,Diverse  şi  neprevăzute’’,  în  conformitate  cu
procedurile de achiziţie şi dispoziţiile legale.

5.3.Asociatul secund, pentru realizarea serviciilor  şi lucrărilor ce formează obiectul   prezentului
contract, contribuie cu un aport social constând din:

- cotă de participare /cota de cofinanţare  de 50 % din valoarea totală de construcţii montaj
(C+M)  a  obiectivului,  inclusiv  cap.  ,,Diverse  şi  neprevăzute’’ în  conformitate  cu
procedurile de achiziţie şi dispoziţiile legale.



5.4.Fondurile  necesare   celor  doi  asociaţi   pentru  realizarea  obiectivului  pot  fi   constituite  din
bugetul local , bugetul de stat şi alte surse legal constituite.

5.5.Valoarea totală de construcţii montaj a obiectivului, inclusiv cap. ,,Diverse şi neprevăzute’’ şi
cotele de participare se vor actualiza prin act adiţional la finalizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor de
execuţie conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 . 

6. EXECUTAREA  LUCRĂRILOR  
6.1.Executarea  lucrărilor  la  obiectivul  nominalizat  la  pct.2.1.  se  va  realiza  prin  intermediul

ofertantului  câştigător al procedurii de achiziţie conform O.U.G. nr.34/2006  ce se va organiza de către
Consiliul Local sau Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

6.2.Consiliul   Judeţean Dâmboviţa  şi Consiliul  Local Raciu,  vor încheia  un contract de lucrări
distinct,  a  cărui  structură  va  fi  stabilită  prin  documentaţia  de  atribuire,  având ca  semnatari  cele  două
autorităţi publice şi ofertantul desemnat câştigător al procedurii de achiziţie.

6.3.Contractul  de  lucrări  încheiat  în  urma  achiziţiei  publice  va  respecta  şi  prevederile
contractului de asociere.

6.4.Contractele  de  lucrări  încheiate  de  către  Consiliul  Local  Raciu,  anterior  semnării
contractului de asociere nu se vor prelua şi finanţa de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa. 

7. MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI DECONTARE A LUCRĂRILOR
7.1.Decontarea lucrărilor la obiectivul de interes  local ,, Asfaltare drumuri locale în comuna Raciu,

județ  Dâmbovița” se va realiza de către Consiliul  Local   pe baza situaţiilor  de lucrări  corespunzătoare
ofertei  executantului, confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ şi valoric de către reprezentanţii
atestaţi ai Consiliului Local Raciu.                              

7.2.Lucrările de infrastructură rutieră executate nu vor depăşi valoarea fondurilor alocate la nivelul
celor doi asociaţi, acestea încadrându-se în prevederile notificate la  pct. 5.5. 

7.3.În  cazul  în  care  este  necesară  actualizarea  valorii  totale  de  construcţii  –  montaj(C+M)
menţionată la pct. 5.5. aferentă contractului de lucrări notificat la pct. 6.2. se vor respecta prevederile legale
în domeniu această operaţiune fiind supusă aprobării prin hotărâre la nivelul Consiliului Local Raciu şi
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

 8.OBLIGAŢIILE PARŢILOR CONTRACTANTE
A. Obiective de interes local şi judeţean cu lucrări achiziţionate  conform  prevederilor O.U.G. nr.
34/2006. 

    8.1. - Obligaţiile asociatului prim :
a. Administrează  în comun cu Consiliul Local Raciu până la recepţia la terminarea lucrărilor

sectoarele de drumuri locale care compun obiectivul notificat la pct. 2.1., adoptându-se în
acest  sens hotărâri  de consiliu cu încheierea unui protocol  conform Hotărârii  Consiliului
Judeţean Dâmboviţa nr. ………………;

b. Evidenţiază  financiar,  contabil  şi  patrimonial  cheltuielile  aprobate  la  obiectiv,  în
conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare,  fără  depăşirea  valorică  a  cotei  de
participare/cofinanţare aprobate prin hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

c. Indicatorii  fizici  cuprinşi  în devizul general  al  obiectivului  şi contravaloarea decontărilor
parţiale şi finale ale acestora se vor evidenţia prin borderourile centralizatoare comune ale
Consiliului  Judeţean  Dâmboviţa  şi  Consiliului  Local  Raciu  aferente  situaţiilor  de lucrări
prezentate la plată de către executant;  

d. Asigură verificarea din punct de vedere cantitativ, calitativ şi valoric a situaţiilor de lucrări
aferente  decontărilor  Consiliului  Judeţean  Dâmboviţa  prin  diriginţi  de  şantier  atestaţi,
conform legislaţiei în vigoare;

e. Participă cu reprezentanţi în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de
achiziţie a lucrărilor de execuţie; 

g. După  aprobarea  documentaţiilor  tehnico-economice  şi  indicatorilor  aferenţi  la  nivelul
Consiliului Local Raciu acestea vor fi supuse aprobării prin hotărâre şi la nivelul Consiliului
Judeţean Dâmboviţa;

h.   După contractarea lucrărilor şi în orice alte situaţii contractuale sau prevăzute de lege
 se va actualiza devizul general al investiţiei; 

 i.   Colaborează cu asociatul secund din punct de vedere al problemelor tehnice şi economice la
obiectiv ;

j. Convoacă, de comun acord cu asociatul secund, la solicitarea contractantului, comisia
de recepţie la terminarea lucrarilor;



k. Ordinul de începere al lucrărilor de execuţie se va emite prin adresă comună semnată de
către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Local Raciu şi dacă este cazul individual de
către unul din cei doi asociaţi  dar numai pentru activităţi care nu vor depăşi fondurile proprii
alocate pentru  obiectiv;

l. După încheierea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor va preda pe bază de
proces  verbal  către  Consiliul  Local  Raciu  valoarea  decontată  pentru  cuprinderea  în
inventarul propriu;

m. Răspunde  şi  întreprinde  demersurile  legale  necesare  identificării  şi  alocării   resurselor
financiare aferente cotei de cofinanţare/participare aprobate;

n. După finalizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor de execuţie, valoarea contractului de
asociere va fi  actualizată prin act adiţional, în conformitate cu valorile contractelor rezultate
în urma a achiziţiilor;

o. Colaborează pe toată perioada contractului cu asociatul secund, constructorul desemnat şi
reprezentanţii I.S.C. D-ţa pentru realizarea unor lucrări de calitate;

p. Garanţia  de  bună  execuţie  constituită  în  contul  Consiliului  Judeţean  Dâmboviţa  va  fi
restituită  după  încheierea  Procesului  verbal  la  terminarea  lucrărilor  şi  după  încheierea
Procesului verbal de recepţie finală, conform clauzelor din contractul de lucrări încheiat cu
executantul lucrărilor.

    8.2. - Obligaţiile asociatului secund :
a. Administrează  în comun cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa până la recepţia la terminarea

lucrărilor sectorul/sectoarele de drumuri locale/judeţene care compun obiectivul notificat
la pct. 2.1. ;

b. Evidenţiază  financiar,  contabil  şi  patrimonial  cheltuielile  aprobate  la  obiectiv,  în
conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare,  fără  depăşirea  valorică  a  cotei  de  cofinanţare
/participare  ce  revine  Consiliului  Local  Raciu  aprobată  prin  hotărârea  Consiliului
Judeţean Dâmboviţa;

c. Indicatorii fizici cuprinşi în devizul general al obiectivului şi contravaloarea decontărilor
parţiale şi finale ale acestora se vor evidenţia prin borderourile centralizatoare comune
ale  Consiliului  Judeţean  Dâmboviţa  şi  Consiliului  Local  Raciu  aferente  situaţiilor  de
lucrări  prezentate  la  plată  de  către  executant,  acestea  nedepăşind  cotele  de
cofinanţare/participare aprobate;

d. Asigură verificarea  din punct  de vedere  cantitativ,  calitativ  şi  valoric  a  situaţiilor  de
lucrări  aferente  decontărilor  Consiliului  Local  Raciu prin diriginţi  de şantier  atestaţi,
conform legislaţiei în vigoare;

e. Întocmeşte  de comun acord cu asociatul prim documentaţia de atribuire şi organizează
procedurile de achiziţie publică a lucrărilor de execuţie cu participarea în comisiile de
evaluare şi a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

f. După  aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice  şi  indicatorilor  aferenţi  la  nivelul
Consiliului  Local  Raciu  aceasta  va  fi  supusă  aprobării  prin  hotărâre  şi  la  nivelul
Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

g. După contractarea lucrărilor şi în orice alte situaţii contractuale sau prevăzute de
lege se va actualiza devizul general al investiţiei; 

h. Colaborează  pe  toată  durata  asocierii  cu  asociatul  prim,  constructorul   desemnat  şi
reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii;

i. Convoacă,  de  comun  acord  cu  asociatul  secund,  la  solicitarea  contractantului,
comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;

j. Răspunde şi  întreprinde  demersurile  legale  necesare identificării  şi  alocării  resurselor
financiare aferente cotei de cofinanţare aprobate;

k. Asigură realizarea documentaţiei tehnico-economice şi aprobarea indicatorilor tehnico-
economici  ai  obiectivului  cu  respectarea  prevederilor  H.G.  nr.28/2008,  Legii  nr.
10/1995;

l. Asigură plata  avizelor  autorizaţiilor,  taxelor  şi  a altor  cheltuieli  aferente,  altele  decât
lucrările de construcţii montaj, la obiectiv;

m. Ordinul de începere al lucrărilor de execuţie se va emite prin adresă comună semnată de
către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Local Raciu şi dacă este cazul individual
de către unul din cei doi asociaţi  dar numai pentru activităţi care nu vor depăşi fondurile
proprii alocate pentru  obiectiv;



n. La  recepţia  la  terminarea  lucrărilor  preia  pe  bază  de  proces  verbal  lucrările  şi
contravaloarea  acestora  decontate  de  către  Consiliul  Judeţean  Dâmboviţa  pentru
cuprinderea în inventarul propriu.

B. Obiective de interes judeţean cu lucrări în cadrul contractului de  concesiune al gestiunii indirecte
privind administrarea drumurilor  judeţene 

       8.1. - Obligaţiile asociatului prim :
a. Evidenţiază  financiar,  contabil  şi  patrimonial  cheltuielile  aprobate  la  obiectiv,  în

conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare,  fără  depăşirea  valorică  a  cotei  de
participare/cofinanţare aprobate prin hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

b. Indicatorii fizici cuprinşi în devizul general al obiectivului şi contravaloarea decontărilor
parţiale şi finale ale acestora se vor evidenţia prin borderourile centralizatoare aferente
situaţiilor de lucrări;

c. Asigură verificarea  din punct  de vedere  cantitativ,  calitativ  şi  valoric  a  situaţiilor  de
lucrări  aferente  decontărilor  Consiliului  Judeţean  Dâmboviţa  prin  diriginţi  de  şantier
atestaţi, conform legislaţiei în vigoare;

d. Derularea lucrărilor de execuţie se va realiza prin intermediul S.C. Lucrări Drumuri şi
Poduri  D-ţa  S.A.  în  cadrul  contractului  de  concesiune  al  gestiunii  indirecte  privind
administrarea  drumurilor judeţene;

e. Documentaţia  tehnico-economică  realizată   prin  compartimentele  de  specialitate  ale
Consiliului  Judeţean  Dâmboviţa  sau  prin  achiziţie  publică,  va  respecta  legislaţia  şi
normativele  tehnice  în  domneniu  şi  va  fi  supusă  aprobării  Consiliului  Judeţean
Dâmboviţa;

f. Convoacă, de comun acord cu asociatul secund, la solicitarea contractantului, comisia de
receptie la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie;

g. Ordinul de începere al  lucrărilor  de execuţie  se va emite  de către  Consiliul  Judeţean
Dâmboviţa, cu informarea asociatului secund;

h. Răspunde şi  întreprinde  demersurile  legale  necesare  identificării  şi  alocării  resurselor
financiare aferente cotei de cofinanţare/participare aprobate;

i. Valoarea contractului de asociere  va fi în conformitate cu oferta S.C. Lucrări Drumuri şi
Poduri  D-ţa  S.A.   pe  baza  preţurilor  şi  tarifelor  negociate  în  cadrul  contractului  de
concesiune;

j. Colaborează pe toată perioada contractului cu asociatul secund, constructorul desemnat
şi reprezentanţii I.S.C. D-ţa pentru realizarea unor lucrări de calitate.

              8.2. - Obligaţiile asociatului secund :
                       a. Transmite Consiliului Judeţean Dâmboviţa în conformitate cu legislaţia în vigoare

fondurile aferente cotei de participare/cofinanţare la realizarea obiectivului de investiţii; 
                       b.  Participă cu reprezentanţi în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţia

finală.
             9.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
    9.1. - Prezentul contract  înceteaza în următoarele situaţii :

a. la expirarea duratei, dacă părţile nu convin prelungirea prin act adiţional;
b. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale sau nefinalizării procedurilor de achiziţie

în termen de 2 ani de la semnarea prezentului contract;
c. prin acordul partilor;

                   d.  în cazul în care, referitor  la obiectul asocierii, există un interes public     major , care nu
mai permite continuarea acestuia;
e.  în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în alte hotărâri ale Consiliului Judeţean

Dâmboviţa privind asocierile. 

            10. FORŢA MAJORĂ
          10.1.Forţa majoră, aşa cum este definită  de lege, absolvă părţile de neindeplinirea obligaţiilor
cuprinse în prezentul contract.

            10.2.Partea  care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti in termen de  3 zile
producerea evenimentului.

10.3.Dacă în termen de  10 zile  evenimentul nu încetează, prezentul contract  se anuleză  fără ca
vreuna din părţi  să pretinda daune - interese.



10.4.În cazul în care din diverse motive contractul de execuţie lucrări nu poate fi finalizat, se va
proceda la recepţia stadiului fizic al lucrărilor şi se vor preda la consiliul local,  pe bază de proces
verbal lucrările şi contravaloarea acestora decontate de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa pentru
cuprinderea în inventarul propriu sau se va realiza o expertiză a restului de executat urmând a se
derula o nouă procedură de achiziţie pentru execuţia acestuia.

       11. LITIGII
           11.1.Orice situaţii conflictuale vor fi soluţionate pe cale amiabilă, negociere sau prin instanţa de
drept comun,  potrivit legii .
           12 . DISPOZIŢII FINALE 

12.1.Derularea   lucrărilor  de  execuţie  se  face  numai   în  funcţie  de  asigurarea  şi  constituirea
resurselor fiananciare  la nivelul celor doi asociaţi, în limita valorii contractului şi cotelor de cofinanţare
/participare aprobate.

12.2.Lucrările suplimentare la obiectiv şi valoarea aferentă acestora vor fi achiziţionate conform
prevederilor legale .

12.3.Prezentul contract se încheie  în 2  exemplare câte unul pentru fiecare parte.
12.4.Contractul  de  asociere  poate  fi  completat   dacă  este  cazul,   prin  act  adiţional,  cu acordul

reprezentanţilor părţilor contractante.

ASOCIAT PRIM  , ASOCIAT SECUND  ,
CONSILIUL  JUDEŢEAN  DÂMBOVIŢA            CONSILIUL LOCAL RACIU 

            
PREŞEDINTE,  
conf. univ.dr. Adrian Ţuţuianu               PRIMAR,       

       Grădinaru Vasile
ADMINISTRATOR PUBLIC,
dr. jr. Alexandru Oprea    SECRETARUL

                        unităţii administrativ teritoriale
Zaharia Alin

SECRETARUL JUDEŢULUI  CONTABIL,
     dr.Ivan Vasile Ivanoff  Ghiga Alina

 

           
DIRECŢIA ECONOMICĂ,BUGET
DIRECTOR EXECUTIV,                   VIZAT C.F.P.
ec. Carmen Igescu   Stîlparu Georgeta
 

DIRECTIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ
DIRECTOR GENERAL,  
ing. Vasile Dinu

DIRECŢIA JURIDICĂ,  CONTENCIOS,COORDONARE 
ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
cons. juridic Dorina Stoica

Vizat C.F.P

SERVICIUL JURIDIC



CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA   APROB
Direcţia infrastructură locală generală             PREŞEDINTE
Nr.11315/19.06.2015                           conf. univ.dr. Adrian Ţuţuianu 

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind actualizarea modelului contractului cadru de asociere a judeţului
Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi unităţile administrativ teritoriale prin consiliile

locale ale acestora pentru obiectivele de infrastructură rutieră derulate în comun 

Conform prevederilor legale privind achiziţiile publice la întocmirea ofertei financiare se va avea în

vedere, inclusiv cheltuielile diverse şi neprevăzute, care reprezintă o cotă procentuală din C+M, acestea

nefiind prevăzute în modelul contractului cadru de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean

Dâmboviţa nr. 162/2015.

De asemenea, având în vedere că beneficiarul direct al lucrărilor executate în asociere este unitatea

administrativ teritorială locală reprezentată prin consiliul local al acesteia, considerăm oportun ca în cadrul

obligaţiilor asociatului secund să fie prevăzută şi clauza conform căreia acesta să poată convoca comisia de

recepţie la terminarea lucrărilor.      

În  acelaşi  sens,  având  în  vedere  dispoziţiile  legale  prevăzute  în  O.G.  34/2006  este  necesară

completarea clauzelor contractuale, cu precizarea că nu pot face obiectul asocierii contractele încheiate de

către unităţile administrativ teritoriale anterior semnării contractului de asociere şi totodată îşi vor pierde

valabilitatea hotărârile Consiliului Judeţean Dâmboviţa adoptate în legătură cu acestea în cazul întârzierilor

nejustificate ale implementării obiectivelor.

Faţă de cele mai sus menţionate, propunem actualizarea modelului contractului cadru de asociere a

judeţului Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi unităţile administrativ teritoriale prin consiliile

locale ale acestora pentru obiectivele de infrastructură rutieră derulate în comun.

Direcţia generală infrastructură locală  Direcţia economică, buget
                DIRECTOR GENERAL,              DIRECTOR EXECUTIV, 
                          Ing. Dinu  Vasile       ec. Carmen Igescu 

Direcţia juridică, contencios, coordonare
administraţie publică locală
DIRECTOR EXECUTIV,
cons. jr. Dorina STOICA

D.G.I.L.
Red. Ing. Liviu Trandafir
Dact. L.T.
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