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HOTARARE nr. 14 / 29.06.2018
privind aprobarea cofinantirii "Proiectului regional de dezvottare a infrastructurii
de api 9i apd uzati din judetut Timig, in perioad a 2014-2020" prin POIM si asocierii
Comunei Tormac prin Gonsiliul Local al Comunei Tormac cu Judetului Timis prin
Consiliu! Judetean Timis in vederea asigurarii cofinantarii proiectului

Consiliul Local al Comunei Tormac,
AvAnd in vedere referatul de aprobare nr. 1897 I 25.06.2018 a viceprimarului
Comunei Tormac, prin care se propune aprobarea cofinanldrii "Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apd gi api uzatd din judelul Timig, in perioad a 2014-2020"
prin POIM, si a asocierii Comunei Tormac cu Judetului Timis prin Consiliul Judetean

\,

Timis in vederea cofinantarii proiectului,
Jin6nd cont de adresa nr. 10991

Aquatim S.A.,
I

/ DpD-UlP pOlM 122.05.2018 a Societatii
si de adresa nr. 764 I 22.06.2018 a Asocia{iei de Dezvoltare

ntercomun itard Ap5-Canal Tim ig,

ln conformitate cu prevederile art.8(3) lit.c), art.9(1) lit.c) si lit.d), din Legea nr.
5112006 a serviciilor comunitare de utilitSli publice, ale art.10(1) lit.d) si lit.g) si art,37 din
Legea nr.24112006 a serviciului de alimentare cu apd gi de canalizare gi ale art.35 din
Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, precum si cu dispozitiile art.11,art.12
si art.14 din Legea nr.21512001 a administratiei publice locale,
ln temeiul prevederiior art.36 alin.(6) pct.14 gi art.36 alin.(7) lit.a) Ei art. 115 alin. (1)
lit. "a" din Legea nr.21512001 a Administraliei Publice Locale, republicatd, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare, adopti prezenta

HOTANANC
Art. 1. Se aprobi cofinantarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii

de apd 9i apa uzatd din judelul Timig, Tn perioada2014-2020" prin POIM, gi contribulia ce
revine Comunei Tormac prin Consiliul Local al Comunei Tormac in cota procentuala de
2o/o, respectiv in cuantum de 36.779 euro(fdrd TVA), din valoarea totald eligibild a
proiectului de 1 79.999.701 euro(fdrd TVA)
Art. 2. Se aproba asocierea Comunei Tormac prin Consiliul Local al Comunei
Tormac cu Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis in vederea cofinanldrii "Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apd gi apd uzatd din judeful Timig, in perioada
2014-2020" prin POIM.
Art. 3. Se aproba Acordul de'asociere pentru cofinantarea "Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apd gi apd uzatd din judelul Timig, in perioad a 2014-2020"
prin POIM, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare,
Art. 4. Se imputerniceste Primarul Comunei Tormac, domnul Csaki Karol-lonLucian si aparatul de specialitate din cadrul Primariei sa semneze contractul de asociere
prevazut in anexa la prezenta hotarare.

Art. 5. Sumele

necesare cofinantdrii "Proiectului regional

de dezvoltare

a

infrastructurii de apd 9i apd uzatd din judelul Timig, in perioada2014-2020" prin POIM
vor fi cuprinse in bugetul comunei aferent perioadei de implementare a proiectului.
Art. 6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se incredin[eazd primarul
comunei Tormac, dl. Csaki Karol-lon-Lucian.

Art.7. Prezenta hotirdre se publicd pe site-ul propriu 9i, totodatS, se comunicd:
- lnstitutiei Prefectului - Judelul Timig;
- Consiliului Judetean Timis;
- Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitard Apd-Canal Timi$;
- Societatii Aquatim S.A.
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Anexa 1 la HCL Tormac nr. 14 l29.06.20L8

Nr.

ACORD DE ASOCIERE
din data

{

Avdnd in vedere HCJT nr.
privind aprobarea cofinan![rii
proiectului "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii
rcturii de apd
aod gi
si anh
apl, tzath
uzat6, din
din
Jude{ul Timig, in perioada 2014-2020", prinPOIM,
In temeiul HCJT nr.
privind aprobarea asocierii Judelului Timiq
prin Consiliul Jude{ean Timig cu Comuna Tormac, prin Consiliul Local Tormac in vederea
cofinan{drii proiectului "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de ap6 gi apd
uzat6, din Judelul Timiq, in perioada 2014-2020", prin POIM, precum si in baza HCL al
Comunei Tormac privind cofinantarea si asocierea in vederea cofinantarii priectului,
in temeiul irt.l4 din Legea nr.2l5l2}01 a administraliei publice locale si art.35 din
Legea nr.27312006 a finantelor publice locale;
s-a incheiat prezentul acord de asociere,

intre:

ART.I PARTILE
1. Jude(ul Timiq, cu sediul in Timigoara, 300034, Bv.RevoluJiei din 1989 nr. 17,
telefon 0256.406.300, fax 0256.406.424, cod fiscal 4358029, cont nr.
RO 89TRE 224 A5 1 0 1 03 5 60

tO2X,
RO73TREZ24A51 0 1 03 560 1 0 1 X,
ROO8TRE224A510103560103X, deschise la Trezoreria Timiqoara, reprezentatd, prin
Pregedinte Cilin-lonel DOBRA in calitate de imputernicit in acest scop prin HCJT
nr.
I
2.Comuna Tormac prin Consiliul Local al comunei Tormac, cu sediul in comuna
Tormac, nr.467,jud. Timiq, tel. 0256392801, fax 0256392801, cod fiscal 44g37g0, cont nr.
RO5oTRE224A705000200109X, deschis la Trezoreria Buzia;, reprezentat prin primar
ART.2 OBIECTUL ACORDULUI
Obiectul acordului il constituie asocierea in vederea cofinan{drii proiectului "proiectului
regional de dezvoltate a infrastructurii de apd qi apd uzatd din Judelul Timig, in perioada
20|4-2020" pentru localitatea Tormac.

ART.3 VALOAREA COFINANTARII
PA4ile se oblig6 sd asigure cofinan{area "Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apd qi apd uzatd" din Jude{ul Timig, in perioada2014-2020" cu sumatotald
de 36.779 ertro.

Suma va fi uttlizatd pentru cofinanlIrea "Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apd qi apd, uzatd din Judelul Timig, in perioada 2014-2020" itt localitatea
Tormac .
Cofinan{area pusd la dispozi{ia proiectului de pdrlile semnatare ale prezentului acord este
urm[toarea:
- Judelul Timiq cu suma de 27584,25 euro,
- Comuna Tormac cu suma de 9194,75 euro.

ART.4 RESPONSABTLTTAITIE rAnlnOn
a) Pdrfile confirm6 includerea in bugetul propriu a sumelor la care s-a obligat qi se
angqeazd cattTlizarea lor s[ se facd conform scopului gi in cuantumul prevdzut in prezentul acord;
b) Pdrfile se obligd si se consulte in mod regulat qi sd se informeze asupra tuturor
aspectelor privind evolulia proiectului;
c) Pirfile se obligd sI colaboreze in legdturd cu proiectul cu Asociafia de Dezvoltare
Intercomunitard Apd-Canal Timig in calitatea sa de mandatar al tuturor localitdlilor din Jude{ul
Timig implicate in acest proiect, care include qi unit[lile administrativ- teritoriale semnatare ale
prezentului acord;
d) Colaborarea ya line cont de rolul ADI in cadrul proiectului qi de calitatea sa de
semnatar al contractului de finan{are aferent implementdrii Proiectului pe Programul POIM;
e) Pdrfile se obligS s5 asigure colaborarea cu SC Aquatim SA in calitatea sa de entitate
care asigurd implementarea proiectului pentru localitalile din Judelul Timig;
0 P6r[ile se oblig[ sI urmdreasc[ ca investiliile rcalizate in cadrul proiectului sI intre in
proprietatea publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale.

ART.5 DURATA ACORDULUI
Durata acordului incepe la data semn[rii prezentului acord qi inceteazd, la data la care
contractul de finantare a proiectului iqi inceteazdvalabilitatea.
Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanlare conduce automat la
extinderea perioadei de valabilitate a prezentului acord.
ART.6 LITIGII
(1) Diferendele, de orice fel, care pot aplrea in derularea acordului, se vor rezolva de cdtre

p6(i pe cale amiabild.
(2) tn situalia in care diferendele intre p[r[i nu pot fi rezolvate pe cale amiabili, orice litigiu
decurg6nd din sau in legdturd cu acest acord, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea,
executarea ori desfiinlarea lui, se va solu{iona de cltre instan{ele de judecatd competente.
ART.7 FORTA MAJORA
(1) Forla majord este constatatd de o autoritate competent[.
(2) For{a majord exonereazd pdrfile de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul acord,
pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.
(3) Indeplinirea acordului va fi suspendatS in perioada de acliune a forfei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p[r{ilor pdn[ la apari\ia acesteia.
(4) Partea care invocd fo(a majord are obligalia de a notifica celeilalte pZL$i, imediat qi in
mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mlsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitarii
consecin{e1or.

(5) Dacd fo(a majord aclioneazd, sau se estimeazd" cdva ac{iona pe o perio addmaimare de 6
luni, p5(ile se vor intdlni pentru a conveni asupra continudrii sau rezilierii acordului.

ART.8 DISPOZITII FINALE
Ptezenta asociere nu dd nagtere unei entit6li juridice distincte de pdrfile semnatare.

/

ART.9 - Prezentul contract

s-a incheiat
exemplare originale pentru fiecare parte.

in

JUDETUL TIMI$
PRE$EDINTE,

SERVICIUL JURIDIC $I CONTENCIOS,
DIRECTOR ECONOMIC,
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

ASOCIATIA DE DEZV OLTARE
INTERCOMUNITARA .q,PA, CANAL TIMI$,

DIRECTIA GENERAT,A rnnNICA,

4

(patru) exemplare, c6te

2

(doua)

COMUNA TORMAC
PRIMAR,

