
               
 

 

           R O M Â N I A 

          JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

      CONSILIUL  LOCAL 
    

HOTĂRÂREA NR. 46 
privind aprobarea asocierii Consiliului local al oraşului Ocna Mureş cu S.C. APA CTTA S.A. Alba 

în vederea realizării în comun a lucrării de interes public local “Reabilitare reţea apă pe străzile 

Ştefan Augustin, Axente Sever, Brazilor şi 1 Mai din oraşul Ocna Mureş” 

 

 

           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data 

de 27.02.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.. emisă de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   

         Având în vedere referatul şi raportul nr. 2728/27.02.2014 ale Serviciului pentru urbanism, 

tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, Nota justificativă nr.2802/27.02.2014 a 

Compartimentului pentru achiziţii publice şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

coroborate cu Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, actualizată, 

Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, actualizată, OUG nr 

34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G.R nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUGR nr 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi Planul achiziţiilor publice al oraşului 

Ocna Mureş pe anul 2014;; 

        În temeiul art.36, alin.(6) lit. a) punctul 14., alin.(7) lit.a), art. 45 şi art. 115 din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art. 1: (1) Se aprobă asocierea Oraşului Ocna Mureş, prin Consiliului local Ocna Mureş cu 

S.C. APA CTTA S.A. Alba în vederea realizării în comun a lucrării de interes public local 
“Reabilitare reţea apă pe străzile Ştefan Augustin, Axente Sever, Brazilor şi 1 Mai din oraşul Ocna 

Mureş”. 

       (2) Valoarea totală a lucrării este estimată la 380.593,61 lei fără TVA., din care: 
 

       - asociatul  Oraşul Ocna Mureş va participa cu suma de 273.410 lei plus TVA-ul aferent, 

sumă care reprezintă contravaloarea materialelor ce vor fi utilizate pentru executarea lucrării; 

       - asociatul S.C. APA CTTA S.A. Alba va participa cu contravaloarea manoperei de execuţie a 

lucrării, în sumă de 107.185 lei plus TVA-ul aferent, din fonduri I.I.D. 

 

       (3) Forma contractului de asociere şi devizul de lucrări din proiectul anexat fac parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 
 

        Art. 2: Se aprobă achiziţia publică pentru “Reabilitare reţea apă pe străzile Ştefan 

Augustin, Axente Sever, Brazilor şi 1 Mai din oraşul Ocna Mureş”, cod CPV: 45232150-8 – 

lucrări pentru conducte de alimentare cu apă, prin achiziţie directă la preţul cel mai scăzut. 
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        Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu încheierea 

contractului de asociere se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinteler. 
 

         Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 

       - Direcţia economică; 

       - Compartimentul pentru achiziţii; 

       - S.C. APA CTTA S.A. Alba 
 

         Ocna Mures, 27.02.2014 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                    SECRETAR ORAS 

                                                                                                                           JR. NICOARĂ FLORINEL 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PSN/PSN.Ex.8.Anexe:1.                                            Notă: consilieri în funcţie:17  prezenţi: 17; voturi pentru: 17.       
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CONTRACT DE ASOCIERE 
 

În temeiul art. 36 al Legii nr. 215/2001, a art. 1949 şi 1954 Cod Civil Românşi a 

HCLOM nr. din..s-a încheiat  

 

CAP.I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

1.1. Oraşul OCNA MUREŞ, prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş, având sediul în 

oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 27, CP 515700, jud. Alba, reprezentat de jr. Vinţeler 

Silviu - Primar, în calitate şi denumit în continuare Asociat 1, pe de o parte, şi 

1.2. S.C. APA CTTA S.A. Alba, cu sediul social în mun. Alba Iulia, strada Vasile Goldiş, 

nr. 3, jud. Alba, reprezentată prin domnul Viorel Lazăr - Director General, denumit în continuare 

Asociat 2, pe de altă parte, 
 

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE: 

2.1. – Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părţilor nominalizate la Cap. I în 

vederea realizării în comun a obiectivului de interes public local ”Branşamente de apă în 

localităţile Cisteiul de Mureş şi Micoşlaca”. 
 

CAP.III: DURATA CONTRACTULUI: 

3.1. - Durata contractului este de 1 an, începând cu data semnării lui şi va putea fi 

prelungit prin act adiţional, cu acordul părţilor. 
 

CAP.IV: VALOAREA CONTRACTULUI: 

4.1. - Valoarea totală a investiţiei ce se va realiza în comun, este de 95.000 lei cu TVA., 

din care: 

 Suma de 47.500  lei cu TVA reprezintă contribuţia asociatului oraşul Ocna Mureş 

din bugetul local, respectiv preţul materialelor necesare executării lucrării; 

 Suma de 47.500 lei cu TVA reprezintă contribuţia asociatului S.C. APA CTTA 

S.A. Alba reprezentând contravaloarea execuţiei lucrărilor (manoperei) realizate în 

regie proprie. 
 

CAP.V. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE ASOCIAŢILOR: 

a) Obligaţiile şi drepturile Asociatului 1 ( Oraşul Ocna Mureş ): 

5.1. – Se obligă să pună la dispoziţia asociatului S.C. APA CTTA S.A. Alba, la data 

începerii lucrărilor, Autorizaţia de construire şi terenul pe care se va realiza investiţia, declarând 

că acesta este proprietate publică a  oraşului Ocna Mureş, având datoria să îl apere pe Asociatul 2 

împotriva tulburărilor produse de terţi, pe durata investiţiei, precum şi alte acte premergătoare 

începerii investiţiei. 

5.2. – Se obligă să participe cu valoarea necesară realizării investiţiei, respectiv preţul 

materialelor necesare executării lucrării, în limita sumei de 47.500 lei cu TVA. 

5.3. – Se obligă să participe, pe toată durata investiţiei, la procesul decizional necesar în 

vederea derulării lucrărilor, în cazurile în care situaţia o impune. 

5.4. – Are dreptul să verifice, în perioada derulării contractului, modul în care se respectă 

condiţiile şi clauzele acestuia de către Asociatul 2, acesta din urmă având obligaţia de a-i pune la 

dispoziţie toate informaţiile, documentele şi evidenţele solicitate. 

5.5. – Se obligă să participe la întocmirea situaţiilor de lucrări, pe stadii de execuţie şi să 

semneze procesul verbal de recepţie a lucrării, la finalizarea investiţiei, dacă aceasta corespunde 

normativelor specifice (cantitate, calitate, costuri, etc.). 

Primăria oraşului  Ocna Mureş S.C. APA CTTA S.A. Alba 

Nr.  Nr.  
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b) Obligaţiile şi drepturile Asociatului 2 ( S.C. APA CTTA S.A. Alba ) :  

5.6. – Se obligă să participe cu valoarea execuţiei (manoperei) lucrărilor necesare realizării 

investiţiei, în sumă de 47.500 lei cu TVA, respectiv să execute lucrările de branşamente la 

reţeaua de apă. 

5.7. – Se obligă să procure, în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare, toate materialele 

necesare realizării investiţiei şi să întocmească situaţii de plată periodice, pe baza actelor 

justificative (facturi, etc.). 

5.8. – Se obligă să înştiinţeze Asociatul 1, de îndată, asupra oricăror situaţii care ar putea 

genera modificări ale clauzelor contractului, ale preţului materialelor sau valorii execuţiei 

lucrărilor; orice modificări de natura celor precizate vor fi făcute numai după acordul prealabil 

scris al părţilor. 

5.9. – Se obligă să întocmească situaţiile de lucrări periodice, pe stadii de execuţie, care 

vor fi semnate şi de către Asociatul 1, după verificare prealabilă. 

5.10. – Are obligaţia de a asigura, pe cheltuială proprie, pe toată durata de execuţie a 

lucrărilor, toate mijloacele de semnalizare necesare, inclusiv cele cu impact asupra circulaţiei 

rutiere, în scopul evitării producerii oricăror evenimente ce ar putea crea pagube ; 

5.11. – Îndeplineşte toate obligaţiile legale şi răspunde de obţinerea tuturor avizelor, 

aprobărilor şi altele asemenea cu privire la măsurile de protecţia muncii, protecţia mediului. 
 

CAP.VI. ADMINISTRAREA ASOCIERII 

6.1. Prezentul contract de asociere va fi administrat de către Asociatul 2 - S.C. APA CTTA 

S.A. Alba,  cu respectarea prevederilor legale, în vederea atingeri scopului comun care formează 

obiectul prezentului contract. 

6.2. Toate problemele  care ţin de executarea efectivă a lucrărilor (organizarea şantierului 

luarea tuturor măsurilor necesare executării lucrării în condiţii optime, obţinerea tuturor 

autorizaţiilor/avizelor, etc.)  sunt în sarcina Asociatului 2 - S.C. APA CTTA S.A. Alba care este 

singur răspunzător pentru evenimentele producătoare sau nu de pagube, datorate executării lucrării 

sau neluării măsurilor corespunzătoare de semnalizare.  
 

            CAP.VII. MODIFICAREA ŞI INCETAREA CONTRACTULUI 
           7.1. Modificare prezentului contract se va face prin act adiţional, atunci când 
situaţia o impune, constatată şi acceptată de ambele părţi.  
           7.2. Prezentul contract de asociere încetează: 

a) La expirarea termenului iniţial pentru care a fost încheiat sau a termenului rezultat ca 

urmare a prelungirii duratei prin act adiţional; 

b) La finalizarea lucrărilor de investiţii, dacă aceasta are loc înainte de durata prevăzută 

în contract. 

c) Prin desfiinţarea unuia dintre asociaţi sau ajungerea în stare de insolvenţă, constatată 

în condiţiile legii. 

d) Prin voinţa expresă a oraşului Ocna Mureş, comunicată în scris Asociatului 2.   
 

            CAP.VIII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII  

           8.1. – Urmărirea derulării contractului şi asigurarea asistenţei tehnice pe 
parcursul investiţiei se va asigura, pe cheltuială proprie, de către Asociatul S.C. APA 
CTTA S.A. Alba, prin specialişti proprii sau terţi. 
           8.2. – Situaţiile periodice de plată vor fi semnate de către reprezentanţii asociaţiilor din 

prezentul contract, pe baza documentelor justificative. 

           8.3. – Valoarea totală a lucrărilor de investiţii ce formează obiectul prezentului contract, 

rezultată din procesul verbal de recepţie finală va modifica valoarea iniţială a mijloacelor fixe 

respective (lucrări). 

           8.4. – Investiţia realizată conform  prezentului contract este şi va rămâne în proprietatea 

publică a oraşului Ocna Mureş. 
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CAP.IX. LITIGII 

           9.1. In cazul in care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, 
ele vor fi supuse instanţelor de judecata competente . 
 

           Prezentul contract a fost încheiat intr-un număr de 4 exemplare, câte două pentru fiecare 

dintre părţi şi a fost aprobat de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş prin Hotărârea nr.122 

adoptată în şedinţa sa din 28.06.2013. Conţine 3 pagini. 

          Semnat azi, __________________, în oraşul Ocna Mureş, jud. Alba de către: 
 

ASOCIAT 1 – Oraşul Ocna Mureş , 
 

                  PRIMAR,                                                                       ŞEF SERV. BUGET-CONT., 

          Jr. Vinţeler Silviu                                                                              Ec. Onac Aida 

 

 

 

         ŞEF SEV. JURIDIC,                              ARHITECT ŞEF,                          VIZAT C.F.P. 

         Jr. Pandor Nicuşor                               Ing. Sanislav Nicolaie                        Cristea Emilia 

 

 

 

ASOCIAT 2 – S.C. APA CTTA S.A. ALBA, 

 

         DIRECTOR  GENERAL,                                                           DIRECTOR ECONOMIC,  

          ING. VIOREL LAZĂR                                                                EC. LUCICA CRIŞAN 

 

 

 

ŞEF BIROU JURIDIC,  

JR. CRISTIAN CIUTRILĂ 

 


