






 
ROMÂNIA      Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local  
JUDEŢUL BRĂILA    nr. 2 din 12 ianuarie 2015 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

TTAABBEELL  
cu sectoarele de drumuri judeţene ce vor fi deszăpezite  

în asociere cu Consiliul Judeţean Brăila 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

Instituţia 
Contractantă 

Denumire 
drum 

Sector de 
drum alocat 

Între localităţile Lungime 
(km) 

Preţul 
estimat 

(lei/km/zi) 

DJ203 
Km 36 – 
km 43 

Jirlău - Făurei 7,000 

DJ203S 
Km 0 – km 

4 
Surdila Găiseanca 

- Făurei 
4,000 

1 
Oraşul 
Făurei 

TOTAL   11,000 

51,29 

 



 
ROMÂNIA      Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local  
JUDEŢUL BRĂILA    nr. 2 din 12 ianuarie 2015 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

P R O I E C T 
CONTRACT DE ASOCIERE 

Nr.____/________ 
 

1.Partile contractante. 
 
Intre 
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, avand sediul in municipiul Braila, Piata 
Independentei nr.1, reprezentat prin Mortu Viorel, vicepresedinte 
Si 
Orasul Făurei prin Consiliul local Făurei avand sediul in localitatea Făurei judetul 
Braila, telefon 0239-661424 cod fiscal 4343052 cont virament nr. 
________________________________ deschis la Trezoreria Făurei, reprezentat prin 
Voinea Ionel - primar, a intervenit prezentul contract. 
 

2.Dispozitii generale 
 
2.1.Asocierea creata prin prezentul contract are ca temei legal art.36 alin(7) litera”c” din 
legea administratiei publice locale, nr.215/2001, republicata, Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr. 168/2014, privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila cu unele Unitati Administrativ Teritoriale prin consilii locale, Hotararea 
Consiliului Local nr. 2/2015, in vederea intretinerii de iarna a drumurilor judetene in 
perioada   12 ianuarie 2015 - 31 martie 2015, este o asociere independenta, fara 
personalitate juridica, creata pe baza acordului intre Consiliul Judetean Braila si 
Consiliul local Făurei. 
2.2.Asocierea isi desfasoara activitatea dupa urmatoarele principii: 
 a.independenta juridica a fiecarui asociat; 
 b.asistenta financiara, de specialitate, manageriala si juridica acordata reciproc; 
 c.prioritate in prestare de servicii, in vederea realizarii scopului asociatiei. 
 
 
 

3.Activitatile ce se vor realiza in comun 
 
3.1.Intretinerea de iarna pe drumul judetean DJ 203 de la km 36 la km 43 şi pe drumul 
judetean DJ 203S de la km 0 la km 4, in perioada 12.01.2015 – 31.03.2015. 
 

4.Durata contractului 
 
4.1.Prezentul contract se incheie pe perioada 12.01.2015 - 31.03.2015, inclusiv. 
 



 
 5.Contributia fiecarei parti la realizarea activitatilor convenite 
 
5.1.Consiliul Local al orasului Făurei contribuie la realizarea obiectivului prezentului 
contract prin: 
 a.Asigura si raspunde de respectarea prevederilor legale privind achizitia 
serviciului de „Intretinere pe timp de iarna pe drumul judetean DJ 203 de la km 36 la 
km 43 şi pe drumul judetean DJ 203S de la km 0 la km 4, in perioada 12.01.2015 – 
31.03.2015”.  
 b.Intocmeste si aproba lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna 
precedenta, o situatie de prestari servicii, pe care o inainteaza la Consiliul Judetean 
Braila. 
 c.Raporteaza zilnic prin fax, intre orele 8-9 si 15-16 catre Consiliul Judetean 
Braila-Directia Tehnica si de Gospodarire Comunala,  starea de viabilitate a drumurilor 
judetene si interventiile efectuate.  
 d.Efectueaza plata catre prestator(daca este cazul) dupa primirea sumelor de la 
Consiliul Judetean. 
5.2.Consiliul Judetean Braila contribuie la realizarea obiectivului prezentului contract 
prin: 
 a.Urmareste pe teren, prin personalul Directiei Tehnice si de Gospodarire 
Comunala, starea serviciilor efectuate si conformitatea cu raportul zilnic. 
 b.Verifica situatiile lunare inaintate de consiliile locale reprezentand prestarea 
serviciului pentru luna precedenta si le avizeaza pentru conformitate. 
 c.Potrivit situatiilor avizate efectueaza transferul lunar al sumelor in contul 
consiliilor locale pana la data de 20 ale lunii.  
 d.Asigura asistenta tehnica de specialitate, la solicitarea Consiliului Local Făurei, 
prin consilierii si inspectorii de specialitate ai Directiei Tehnice si de Gospodarire 
Comunala. 
 
 6.Forta majora. 
 
6.1.Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
6.2.Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta. 
6.3.Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
6.4.Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilate 
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau 
la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor. 
6.5.Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-
interese. 
 
 7.Rezilierea contractului 
  
7.1.In cazul in care se constata ca, Consiliul Local al Orasului Făurei nu se achita de 
obligatiile stipulate in prezentul contract, executand  cu intarziere nejustificata 



 
interventiile pe drum, care pericliteaza circulatia pe aceea portiune, acesta poate fi 
reziliat in mod unilateral de catre Consiliul Judetean Braila, fara interventia instantelor 
judecatoresti. 
7.2.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, 
in mod culpabil, atrage rezilierea de plin drept a prezentului contract, fara interventia 
instantei de judecata si fara punere in intarziere, si da dreptul partii lezate de a pretinde 
plata de daune-interese. 
7.3. (1) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei 
instante judecatoresti, la data intrarii in vigoare a contractului de prestari servicii de 
deszapezire a drumurilor judetene ce se va semna ca urmare a atribuirii prin 
procedura de licitatie deschisa. 
(2) În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data incetarii de plin drept a contractului. 
(3) Incetarea de plin drept a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra 
obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 
7.4. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei 
instante judecatoresti, in cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au 
putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului 
public. În acest caz, achizitorul este indreptatit numai la plata corespunzătoare pentru 
partea din  contract îndeplinită până la data incetarii de plin drept a contractului. 
 7.5. Rezilierea sau incetarea de plin drept a prevederilor prezentului contract se va 
notifica celeilalte parti cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si 
produca efectele. 
7.6. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, 
a cauzat incetarea contractului. 
 
 
 
 8.Dispozitii tranzitorii si finale 
  
8.1.Prezentul contract s-a incheiat in ___doua  exemplare, cate unul pentru fiecare parte 
si intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii sale la Consiliul Judetean Braila. 
 
 
 
 
JUDETUL BRAILA,prin    ORASUL FĂUREI, prin 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA  CONSILIUL LOCAL FĂUREI 
 
      VICEPRESEDINTE,    PRIMAR, 
  
       MORTU VIOREL    VOINEA IONEL 

 


