
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  Acordului de Cooperare cu Inspectoratulș Pentru  Situații de Urgență Cluj, respectiv

a sumei de 150.000 lei, pentru reparatii la acoperișul  imobilului – sediu al Formației de Pompieri
Huedin 

          Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  22.02.2013.
Având în vedere necesitatea asigurării Serviciilor Publice Comunitare pentru Situatii de

Urgenţă la nivelul Oraşului Huedin în care funcţionează o subunitate aparţinând ISU Cluj, pe str.
Vladeasa nr. 35, într-un imobil care necesită lucrări de reparaţi.

Luănd în considerare adresa nr. 818554/28.09.2011 a ISU Cluj şi referatul nr. 1324/2013
inaintat de Directia Economică din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1325/2013 înaintat de primar ș iavizat de
comisia economică la ședința din data de 19.02.2013.

Tinând cont de prevederile:
- Art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 363/2002, cu
modificările şi completările ulterioare; 
- Art.. 25 lit. g) din Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; 
- Art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
- Art. 35 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare; Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 46821/27.06.2007;

În temeiul prevederilor art.36,alin.1,2m lit. D, alin.6, lit.a, pct.8 şi art.45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Acordul de Cooperare între orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin, şi
Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al Judeţului Cluj, cuprins în anexa care face
parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei, sumă aferentă bugetului anului 2013, pentru
efectuarea repartaţiilor la acoperișul imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Subunitatea din
Huedin, str. Vladeasa nr. 35, al Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al Județului Cluj.

Art.3. Orce alte prevederi privitoare la alocarea unor fonduri pentru reabilitarea cladirii în
care î-și desfasoara activitatea unitatea de Pompieri Huedin din str. Vladeasa nr. 35 a I.S.U Cluj,
cuprinsă în alte hotărâri ale Consiliului local își încetează aplicabilitatea cu data adoptării prezentului
proiect de hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează   direcția economică  din
cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 23/22.02.2013 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Șaitiș Cristina Cozea Dan

 LS……………………………



ACORD DE COOPERARE

ART. 1-Părţile semnatare
Părţile prezentului Acord de cooperare, denumit în continuare Acord, sunt:

Consiliul Local Huedin cu sediul în oraşul Huedin, str. Horea nr. 1,titular C.U.I
4485642, reprezentat prin Primar Dr. Mircea MOROŞAN ; 

şi
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „AVRAM IANCU” AL

JUDEŢULUI CLUJ cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 69-71,
titular al codului de înregistrare fiscală 4288152, reprezentat prin d-nul General de brigada
Vasile ŞOMLEA – Inspector şef 
ART. 2- Obiectul 

Obiectul prezentului acord îl constituie cooperarea dintre părţile semnatare în
vederea finanţării proiectului de Reabilitare a acoperisului imobilului in care -şi desfăşoara
activitatea sununitatea din Huedin a Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenţă Cluj, din str.
Vladeasa nr. 35.

ART. 3 Durata
Prezentul acord se încheie pe perioada anului 2013 şi intră în vigoare de la data

semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor semnatare.

ART. 4-Drepturile şi obligaţiile părţilor 

1. Consiliul Local Huedin are următoarele drepturi şi obligaţii:

 să solicite şi să beneficieze de servicii de specialitate pentru îmbunătăţirea eficienţei
şi eficacităţii sistemului de management al situaţiilor de urgenţă care să asigure
atingerea obiectivelor administraţiei publice locale în domeniu;

 să prevadă sumele necesare în bugetul Orasului Huedin şi să contribuie la realizarea
şi implementarea Proiectului de Reabilitare a acoperisului in care-şi desfăşoara
activitatea subunitatea din Huedin a Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenţă Cluj,
din str. Vladeasa nr. 35. 

 să aloce în anul 2013 suma de 150.000 lei pentru finanţarea a proiectului ce
constituie obiectul prezentului acord;

 să respecte cadrul legal, metodologic şi procedural, specific achiziţiilor publice;
 să rezilieze prezentul acord dacă beneficiarul comunică date, informaţii sau

înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar.

 să efectueze controale şi să verifice modul de utilizare a fondurilor ce constituie
sprijinul financiar acordat.

 să solicite şi să primească rapoarte privind derularea proiectului



 să fie informat, în mod exclusiv şi operativ, asupra problemelor şi iregularităţilor
constatate cu ocazia derulării proiectului

1.2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al
Judeţului Cluj are următoarele drepturi şi obligaţii:

sa garanteze liberul acces in orce moment si ori de cate
ori este necesar, pentru persoanele desemnate de
Consiliul Local Huedin .

- sa asigure dirigentia de santie pe perioada
derularii lucrarilor de reabilitare a acoperisului,
care -si desfasoara activitatea detasamentul de
Pompieri Huedin din str. Vladeasa nr. 35.
-să întocmească proiectul tehnic, Caietul de
Sarcini și devizele generale aferente lucrărilor de
reabilitare. 

-se obligă să accepte controlul şi verificările organului de control al finanţatorului în
legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar primit.
-să cofinanţeze proiectul în limita sumelor alocate de la bugetul de stat cu această
destinaţie.
Art.5. Forţa majoră

 Este exonerată de răspundere pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare 

a obligaţiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă
majoră.

 Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi 
independent de voinţa părţilor, care le opreşte să-şi execute obligaţiile ce le revin potrivit
prezentului contract. 

 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica in temen de 3 
zile celeilalte părţi, în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau
la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
acord, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

ART. 6. Aplicarea acordului

(1) Comunicările între părţi în legătură cu executarea prezentului acord vor fi făcute
numai în scris.

(2) Prezentul acord poate fi modificat prin acte adiţionale aprobate de
reprezentanţii legali ai părţilor.

(3) Acordul se modifică oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a evenimentelor
legislative intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adoptării lui.

ART. 7. Răspunderea contractuală

(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului acord şi ale
dispoziţiilor legale în vigoare.

ART.8. Litigii



(1) Orice neînţelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului
acord este soluţionată de părţile semnatare pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care soluţionarea neînţelegerii pe cale amiabilă nu este posibilă,
litigiul dintre părţile semnatare ale prezentului acord se soluţionează de către instanţele de
judecată competente, potrivit legii.

ART.9. Încetarea acordului
Prezentul acord încetează:

 prin acordul de voinţă al părţilor;
 prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părţi;
 la data expirării duratei pentru care a fost încheiat, în cazul în care contractul nu a

fost reziliat;
 dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de

6 luni.
Prezentul acord a fost încheiat în 2 (două) exemplare, identic egale din punct de

vedere juridic, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, astăzi, ........... 

JUDEŢUL CLUJ 
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE 
URGENTA „AVRAM IANCU” AL JUDEŢULUI CLUJ        CONSILIUL LOCAL, 
INSPECTOR ŞEF,

General de brigadă PRIMAR, 
Vasile SOMLEA   Dr. Mircea MOROȘAN 

CONTABIL ŞEF, 
 DIRECTOR ECONOMIC,

            SERVICIUL JURIDIC, Ec. Rodica  PANDREA


