ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii acordului de asociere între comuna Mînăstirea și Parohia
Mînăstirea în vederea inițierii proiectului “Consolidarea, restaurarea, și conservarea bisericii Sf.
Dumitru și Sf. Nestor – comuna Mînăstirea, amenajare incintă și împrejmuiri și construire corpuri
anexe”
Consiliul local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de 27.01.2016,
având in vedere:
 Raportul de specialitate al compartimentului fonduri europene din cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;
 Ghidul specific 5.1. – Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural, în cadrul Programului Operațional Regional 2015-2020;
 Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu
modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;
 Prevederile OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea activității
așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 Avizul comisiei de specialitate;
 Prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
locala ;
 Prevederile art. 36, alin. (2) lit. (d) si alin. (6), lit. a), pct. 4 din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata,
modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă încheierea acordului de asociere între comuna Mînăstirea și Parohia
Mînăstirea în vederea inițierii proiectului “Consolidarea, restaurarea, și conservarea bisericii Sf.
Dumitru și Sf. Nestor – comuna Mînăstirea, amenajare incintă și împrejmuiri și construire corpuri
anexe”, conform modelului prezentat în Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Durata acordului de asociere va fi egală cu perioada demarării construcției, până
la semnarea Acordului de parteneriat.
Art. 3. Primarul comunei Minastirea va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.
Art. 4. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor
interesate.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Păun Lincă
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion

Nr. 12
Data: 27.01.2016
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 15 voturi “pentru”, din 15 consilieri prezenți

Anexa la HCL nr. 12/27.01.2016

ACORD DE ASOCIERE
în vederea colaborarii la constructia unui proiect in cadrul Programului Operation
Regional 2014-2020
În temeiul prevederilor:
-

Ghidului specific 5.1 al Programului Operational Regional 2014-2020 ;
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările
ulterioare,

1. Părţile acordului :
_______________________,
reprezentată
prin................................,
în
calitate
de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la scrierea si constructia unui proiect in cadrul Ghidul specific pentru
prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020;

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada demararii
constructiei proiectului, pana la semnarea Acordului de Parteneriat, anexa obligatorie la
depunere cererii de finantare in vedere obtinerii finantarii necesare derulare proiectului.
4. Încetarea acordului de asociere
Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) Semnarea Acordului de Parteneriat, conform cerintelor ghidului specific 5.1
b) alte cauze prevăzute de lege.
5. Comunicări
5.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi
transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
5.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

‚
6. Litigii
6..1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare
vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
7. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________

