România

Judeţul Harghita
Consiliul Local al oraşului
Băile Tuşnad
HOTĂRÂREA NR.3/2016
privind desemnarea reprezentantului orașului Băile Tușnad în Asociația pentru Dezvoltarea
Infrastructurii Locale a Județului Harghita
Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad,întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 februarie 2016,
Văzând adresa nr.1/2015 al Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județului
Harghita,privind desemnarea reprezentantului orașului Băile Tușnad în Adunarea Generală, Hotărârea Consiliului
Județean Harghita nr.2/2002 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita cu autoritățile administrației
publice locale în vederea participării la programul „MUDP III”,
Luând în considerare Expunerea de motive nr.330/2016 a primarului orașului Băile Tușnad,
raportul nr.331/2016 al Compartimentului gospodărie comunală,mediu,precum și Hotărârea Consiliului Local al
orașului Băile Tușnad nr.59/2001 cu privire la participarea ca membru fondator al Consiliului Local Băile Tușnad
în Asociația pentru dezvoltarea infrastructurii locale a județului Harghita,
În conformitate cu prevederile art.11,art.12,art.13,art.37 din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare,Ordonanței Guvernului
nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații,cu modificările și completările ulterioare,ale Legii nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
In temeiul prevederilor art.36 alin.2,lit.d,alin.6 lit.a,pct.11,alin.9.,art.44 alin.1,art. 45 alin.2
lit.f,art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001,Legea Administraţiei Publice Locale,republicată,cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se mandatează domnul Albert Tibor, primar, de a reprezenta orașul Băile Tușnad prin
Consiliul Local al orașului Băile Tușnad în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii
Locale a Județului Harghita.
Art.2.Se aprobă modelul contractului de reprezentare,care se va încheia între orașul Băile Tușnad
prin Consiliul Local al orașului Băile Tușnad și persoana desemnată în articolul precedent,conform anexei
nr.1,parte integrantă al prezentei hotărâre.
Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează primarul orașului Băile
Tușnad.
Art.4.La data intrării în vigoare a perezentei hotărâre se abrogă orice alte prevederi contrare.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Consiliului Județean
Harghita și primarului orașului Băile Tușnad.
Băile Tuşnad, la 15 februarie 2016.
Președintele ședinței,
Balint Gabor
Contrasemnează,
Secretar,
Andras Klara

Consiliul Local Băile Tușnad
Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 3/2016

MODEL CONTRACT DE REPREZENTARE

1. Părţile contractante
1.1. Orașul Băile Tușnad, prin Consiliul Local al orașului Băile Tușnad, cu sediul în Băile Tușnad, judeţul
Harghita,str.Oltului nr.63, cod fiscal 4245348, reprezentată de dl./dna _______________, în calitate de preşedinte,
denumit în continuare MANDANT
şi
1.2. _____________________________________, cu domiciliul în jud. Harghita, ___________________, având
CNP_______________, identificat prin C.I. ______________ valabil de la data de __________ până la data de
__________, emis de către _____________________, denumit în continuare MANDATAR.
2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul prezentului contract constă în mandatarea mandatarului de către mandant pentru realizarea unor
sarcini în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județul Harghita, cu sediul în
Miercurea Ciuc, în care mandantul are calitatea de membru, conform Hotărârii nr. 59/2001 a Consiliului Local al
orașului Băile Tușnad privind aprobarea participării ca membru fondator al Consiliului Local Băile Tușnad în
Asociația pentru dezvoltarea infrastructurii locale a județului Harghita, în vederea participării la programul
„MUDP III”.
3. Drepturile şi obligaţiile mandatarului
3.1 Mandantul împuterniceşte pe mandatar în limitele stabilite prin prezentul contract să reprezinte mandantul în
Adunarea Generală a Asociaţiei în următorul mod:
a) aprobă strategia şi obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi a bilanţul contabil;
c) participă în alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d) participă în alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) aprobă înfiinţarea de filiale;
f) aprobă modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g)aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare, însă numai după acordul prealabil scris al mandantului;
h) hotărăşte asupra altor probleme care se află în competenţa Adunării Generale a Asociaţiei în condiţiile
mandatului acordat;
i)îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în statutul sau în actul constitutiv al asociaţiei, cu respectarea celor
prevăzute de art. 3.3 din prezentul contract;
j) prin personalul asociaţiei asigură redactarea hotărârilor Adunării Generale în formă scrisă şi le comunică
Consiliului Local al orașului Băile Tușnad în termen de 10 de zile de la adoptarea lor;
k)solicită semestrial un raport de activitate de la asociaţie pe care îl transmite Consiliului Local al orașului
Băile Tușnad, în termen de 10 zile de la expirarea semestrului; raportul de activitate anuală se înaintează în termen
de cel mult 30 de zile de la data expirării anului calendaristic.
3.2. Remunerația mandatarului, în cazul în care există, va fi stabilită și aprobată de către Adunarea Generală a
Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județului Harghita, respectând reglementările legale în
vigoare.
3.3. Mandatarul nu este împuternicit să-şi asume obligaţii patrimoniale sau nepatrimoniale în sarcina Consiliului
Local al orașului Băile Tușnad, decât cu acordul prealabil al Consiliului Local al orașului Băile Tușnad, solicitat în
scris.
3.4. Toate operaţiunile pentru care este împuternicit mandatarul să le efectueze, se vor realiza în numele şi pe
seama mandantului.
3.5. Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terţilor.

4. Durata contractului
4.1. Prezentul contract se încheie pe o durată nedeterminată, începând de la data semnării contractului.
5. Încetarea contractului
5.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) revocare totală sau parţială;
b) renunţarea mandatarului;
c) moartea mandatarului;
d) punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului;
e) imposibilitatea executării mandatului.
5.2. Renunţarea se va face prin notificare şi restituirea contractului de mandat de către mandatar cu cel puţin 15 de
zile de la data propusă pentru încetarea mandatului.
5.3. Contractul se va restitui şi în cazul revocării mandatului. Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea
mandatului, care se produce de la data primirii de către mandatar a notificării privind desemnarea unui nou
mandatar.
5.4. Toate actele juridice încheiate de mandatar după încetarea contractului sunt nule.
6. Despăgubiri
6.1. În cazul în care oricare dintre părţile contractante nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le
îndeplineşte necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi daune- interese.
6.2. Cuantumul daunelor-interese va fi determinat printr-o evaluare a prejudiciului produs.
7. Forţa majoră
7.1. Mandatarul nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau
parţial- a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea ori executarea în mod
necorespunzătoare a obligaţiilor a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 2 zile producerea
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
7.3. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să- şi notifice
încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune- interese.
8. Dispoziţii finale.
8.1. Modificările şi completările ulterioare la prezentul contract se vor efectua în forma scrisă, printr- un act
adiţional semnat de părţi.
8.2. Orice notificare trimisă de către o parte contractante celeilalte părţi în baza prezentului contract va fi
considerată a fi valabilă, dacă a fost făcută în scris, semnată şi ştampilată corespunzător şi trimisă celeilalte părţi.
Riscul transmiterii notificării este în sarcina a celui care face notificarea.
8.3. Mandatarul nu are dreptul să-şi substituie o altă persoană, care să îndeplinească total sau parţial obligaţiile
rezultate din mandat, sub sancţiunea încetării de drept a prezentului contract.
8.4. Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. Orice litigii care se vor ivi între părţi în legătură cu
interpretarea clauzelor contractuale şi/sau cu executarea contractului vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în
care nu se ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile vor fi deduse spre judecată instanţei române competente,
potrivit dreptului comun.
8.5. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară
sau ulterioară încheierii lui.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ___________, la Băile Tușnad, în două exemplare originale, câte unu
pentru fiecare parte contractante.
MANDANT,
MANDATAR,
Orașul Băile Tușnad,prin Consiliul Local oraș Băile Tușnad,

Băile Tușnad,la 15 februarie 2016.
Președintele ședinței,
Balint Gabor

Orașul Băile Tușnad
Consiliul Local

Anexa la Hotărârea nr.3/2016

CONTRACT DE REPREZENTARE

1. Părţile contractante
1.1. Orașul Băile Tușnad, prin Consiliul Local al orașului Băile Tușnad, cu sediul în Băile Tușnad, judeţul
Harghita,str.Oltului nr.63, cod fiscal 4245348, reprezentată de dl.Balint Gabor, în calitate de preşedinte al ședinței
de aprobare a prezentului contract prin Hotărârea nr.3/15.02.2016, denumit în continuare MANDANT
şi
1.2. Albert Tibor, cu domiciliul în jud. Harghita, orașul Băile Tușnad,str.Kovacs Miklos,nr.42, având CNP
1630507191338, identificat prin C.I. HR nr.379643 valabil de la data de 18.04.2012 până la data de 07.05.2022,
emis de către SPCLEP M.Ciuc, denumit în continuare MANDATAR.
2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul prezentului contract constă în mandatarea mandatarului de către mandant pentru realizarea unor
sarcini în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județul Harghita, cu sediul în
Miercurea Ciuc, în care mandantul are calitatea de membru, conform Hotărârii nr. 59/2001 a Consiliului Local al
orașului Băile Tușnad privind aprobarea participării ca membru fondator al Consiliului Local Băile Tușnad în
Asociația pentru dezvoltarea infrastructurii locale a județului Harghita, în vederea participării la programul
„MUDP III”.
3. Drepturile şi obligaţiile mandatarului
3.1 Mandantul împuterniceşte pe mandatar în limitele stabilite prin prezentul contract să reprezinte mandantul în
Adunarea Generală a Asociaţiei în următorul mod:
a) aprobă strategia şi obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi a bilanţul contabil;
c) participă în alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d) participă în alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) aprobă înfiinţarea de filiale;
f) aprobă modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g)aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare, însă numai după acordul prealabil scris al mandantului;
h) hotărăşte asupra altor probleme care se află în competenţa Adunării Generale a Asociaţiei în condiţiile
mandatului acordat;
i)îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în statutul sau în actul constitutiv al asociaţiei, cu respectarea celor
prevăzute de art. 3.3 din prezentul contract;
j) prin personalul asociaţiei asigură redactarea hotărârilor Adunării Generale în formă scrisă şi le comunică
Consiliului Local al orașului Băile Tușnad în termen de 10 de zile de la adoptarea lor;
k)solicită semestrial un raport de activitate de la asociaţie pe care îl transmite Consiliului Local al orașului
Băile Tușnad, în termen de 10 zile de la expirarea semestrului; raportul de activitate anuală se înaintează în termen
de cel mult 30 de zile de la data expirării anului calendaristic.
3.2. Remunerația mandatarului, în cazul în care există, va fi stabilită și aprobată de către Adunarea Generală a
Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județului Harghita, respectând reglementările legale în
vigoare.
3.3. Mandatarul nu este împuternicit să-şi asume obligaţii patrimoniale sau nepatrimoniale în sarcina Consiliului
Local al orașului Băile Tușnad, decât cu acordul prealabil al Consiliului Local al orașului Băile Tușnad, solicitat în
scris.
3.4. Toate operaţiunile pentru care este împuternicit mandatarul să le efectueze, se vor realiza în numele şi pe
seama mandantului.

3.5. Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terţilor.
4. Durata contractului
4.1. Prezentul contract se încheie pe o durată nedeterminată, începând de la data semnării contractului.
5. Încetarea contractului
5.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) revocare totală sau parţială;
b) renunţarea mandatarului;
c) moartea mandatarului;
d) punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului;
e) imposibilitatea executării mandatului.
5.2. Renunţarea se va face prin notificare şi restituirea contractului de mandat de către mandatar cu cel puţin 15 de
zile de la data propusă pentru încetarea mandatului.
5.3. Contractul se va restitui şi în cazul revocării mandatului. Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea
mandatului, care se produce de la data primirii de către mandatar a notificării privind desemnarea unui nou
mandatar.
5.4. Toate actele juridice încheiate de mandatar după încetarea contractului sunt nule.
6. Despăgubiri
6.1. În cazul în care oricare dintre părţile contractante nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le
îndeplineşte necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi daune- interese.
6.2. Cuantumul daunelor-interese va fi determinat printr-o evaluare a prejudiciului produs.
7. Forţa majoră
7.1. Mandatarul nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau
parţial- a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea ori executarea în mod
necorespunzătoare a obligaţiilor a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 2 zile producerea
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
7.3. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să- şi notifice
încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune- interese.
8. Dispoziţii finale.
8.1. Modificările şi completările ulterioare la prezentul contract se vor efectua în forma scrisă, printr- un act
adiţional semnat de părţi.
8.2. Orice notificare trimisă de către o parte contractante celeilalte părţi în baza prezentului contract va fi
considerată a fi valabilă, dacă a fost făcută în scris, semnată şi ştampilată corespunzător şi trimisă celeilalte părţi.
Riscul transmiterii notificării este în sarcina a celui care face notificarea.
8.3. Mandatarul nu are dreptul să-şi substituie o altă persoană, care să îndeplinească total sau parţial obligaţiile
rezultate din mandat, sub sancţiunea încetării de drept a prezentului contract.
8.4. Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. Orice litigii care se vor ivi între părţi în legătură cu
interpretarea clauzelor contractuale şi/sau cu executarea contractului vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în
care nu se ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile vor fi deduse spre judecată instanţei române competente,
potrivit dreptului comun.
8.5. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară
sau ulterioară încheierii lui.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi,15.02.2016, la Băile Tușnad, în două exemplare originale, câte unu pentru
fiecare parte contractante.
MANDANT,
MANDATAR,
Orașul Băile Tușnad,prin Consiliul Local oraș Băile Tușnad,
Primar,
Balint Gabor
Albert Tibor
_____________

____________

