JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN

HOTĂRÂRE NR. 76 /2016
privind aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Vulcan cu Asociaţia Fanfarei
Vulcan în vederea desfăşurării activităţilor cultural-artistice în municipiul Vulcan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan înregistrată sub nr.
67/8612/29.06.2016 prin care se propune aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Vulcan cu
Asociaţia Fanfarei Vulcan,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 71/8613/2016 şi Anexa la proiectul de hotărâre, raportul Direcţiei
economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr.
75/8614/2016, avizul comisiei de specialitate „Economico-financiare”, înregistrat sub nr. 99/8615/2016,
şi avizul comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină”, înregistrat sub nr. 105/8615/2016, de pe
lângă Consiliul local
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Anexa nr. 2,
Capitol II, punctul 9 , cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 10 şi 36, alin. (6) lit. a) pct. 4, şi al art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
ART.1 Se aprobă asocierea Consiliului Local al municipiului Vulcan cu Asociaţia Fanfarei
Vulcan, în vederea desfăşurării activităţilor cultural-artistice în municipiul Vulcan.
ART.2 Se aprobă Contractul de asociere, în forma prezentată în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile, să semneze contractul
de asociere, în conformitate cu prevederile legale .
ART.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
Municipiului Vulcan, Direcţiei Economice, Compartimentului Juridic, Asociaţiei Fanfarei Vulcan şi se
aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 08.07.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Barbu Pompiliu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 19 voturi „pentru ”

ANEXĂ la HOTĂRÂRE NR. 76./2016

CONTRACT DE ASOCIERE
I. Părţile contractante
1.1. Municipiul Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul Mihai Viteazu, nr,. 31, judeţul Hunedoara, cu sediul în Vulcan,
b-dul Mihai Viteazu, nr. 31, judeţul Hunedoara, reprezentat de Primar- ing. Gheorghe Ile,
şi
1.2. Asociaţia Fanfarei Vulcan , cu sediul în Vulcan str. Nicolae Titulescu, bl. F3, sc. 1, ap. 36, judeţul Hunedoara ,
reprezentată de administrator - d- l Geczi Ludovic
au convenit să încheie prezentul contract de asociere,:
II. Obiectul contractului
2.1.Realizarea în comun de către părţile contractante a activităţilor culturale ocazionate de desfăşurarea unor evenimente
care necesită implicarea autorităţii publice locale.
III. Durata contractului
3.1. Durata contractului este de un an de la data încheierii contractului .
3.2. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen sau la iniţiativa motivată a uneia din
părţi, cu obligaţia notificării, anterior încetării, cu minim 30 de zile calendaristice.

IV Obligaţia părţilor
4.1. În derularea prezentului contract, Consiliul Local al Municipiului Vulcan se obliga la alocarea sumei de 5600 lei,
care va acoperi cheltuieli cu serviciile prestate de membrii formaţiei, inclusiv cheltuieli cu achiziţionarea şi întreţinerea ţinutei,
cheltuieli legate de plata utilităţilor la sediul unde se desfăşoară repetiţiile, precum şi diverse materiale necesare reparării şi
întreţinerii instrumentelor muzicale .
Decontarea cheltuielilor se va face pe baza de documente justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
4.2. În derularea prezentului contract, Asociaţia Fanfarei Vulcan, se obligă la participarea la toate evenimentele culturale
organizate de către Consiliul Local al municipiului Vulcan şi Primăria municipiului Vulcan, care impun prezenţa Asociaţiei
Fanfarei Vulcan .
V Alte clauze
5.1 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,
executarea şi încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de ele.
5.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti.
5.3 Forţa majoră exonerează de răspundere partea ce o invocă , dacă este notificată în termen de 48 de ore, producerea
evenimentului.
VI. Clauze finale
6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante şi aprobat de
consiliul local.
6.2. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii lui.
6.3. Prezentul contract s-a încheiat azi,________2016, în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte
contractantă.
MUNICIPIUL VULCAN

ASOCIAŢIA FANFAREI VULCAN

Primar, ing. GHEORGHE ILE

preşedinte Geczi Ludovic

Viza C.F.P ec. LUMINIŢA LEONTE
Compartiment juridic , JR. VELEA GABRIEL

________________________________________________________________________________________
VULCAN, 08.07.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Barbu Pompiliu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

