JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN

PROIECT
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN

HOTĂRÂRE NR. 75 /2016
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local Vulcan şi Asociaţia
Pasul Vulcan
Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 62/8612/22.06.2016 a
primarului municipiului Vulcan prin care se propune aprobarea unui acord de parteneriat între
Consiliul Local Vulcan şi Asociaţia Pasul Vulcan,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 70/8613/2016 şi Anexa la proiectul de hotărâre, raportul
Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan
înregistrat sub nr. 71/8614/2016, avizul Comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină”,
înregistrat sub nr. 104/8615/2016, de pe lângă Consiliul local;
Văzând cererea Asociaţiei Pasul Vulcan înregistrată la Primăria municipiului Vulcan sub
nr. 22730 /19.05.2016;
Ţinând cont de prevederile art.1 din ORDONANŢA nr. 58 din 21 august 1998
(*actualizata*) privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în Romania;
În temeiul prevederilor art.17, art.36 alin.(6) lit. „a“, pct. 5, 14 şi art.45 alin.(1) şi art. 115
alin. (1) lit. „b “ din Legea nr .215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul Local Vulcan şi Asociaţia Pasul
Vulcan în forma prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Reprezentanţii Asociaţiei Pasul Vulcan vor respecta toate reglementările legale
prevăzute în legislaţia actuală.
Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Vulcan , ing. Gheorghe Ile, să semneze
Acordul de parteneriat , 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 modificarile şi
completările ulterioare.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, Direcţiei
tehnice, Direcţiei economice, Asociaţiei Pasul 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 18 voturi „pentru ” şi 1 vot
„împotrivă”

ANEXĂ LA HOTĂRÂRE nr.75 /2016

ACORD DE PARTENERIAT
Privind alimentarea cu energie electrică a Asociaţiei Pasul Vulcan
1. PĂRŢILE :
1.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN, reprezentat prin
primar, d-l Gheorghe Ile,
şi
2. ASOCIAŢIA PASUL VULCAN - cu sediul în Pasul Vulcan, reprezentată
prin d-l Kantor Alexandru;
II. OBIECTUL ACORDULUI
Alimentarea cu energie electrică a Asociaţiei Pasul Vulcan, aflată în zona turistică
Pasul Vulcan, aparţinând unităţii administrativ - teritoriale Vulcan, de la Celula
Statică de medie tensiune cu izolaţie in aer. (Telegondolă Pas Vulcan).
III. DURATA ACORDULULUI
- prezentul ACORD DE PARTENERIAT intră în vigoare la data semnării sale şi
este încheiat pe o perioadă de ..... ani.
IV. SCOPUL ACORDULUI
- colaborarea părţilor în cadrul demersului privind alimentarea cu energie electrică
a Asociaţiei Pasul Vulcan, în zona Pasul Vulcan, aceasta fiind cuprinsă în
Programul Schi în România.
În acest sens se vor realiza următoarele:
- realizarea unui branşament cu scopul de alimentare cu energie electrică a
Asociaţiei Pasul Vulcan;
- montarea unui contor electric;
- montarea unei protecţii necesare pentru transformatorul electric;
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Asociaţia Pasul Vulcan se obligă:
a) Să realizeze lucrările de branşament , cu respectarea prevederilor legale în
vigoare ;
b) să suporte costurile specifice privind realizarea unui branşament la reţeaua
de alimentare cu energie electrică (să asigure materialele necesare, montarea
contorului, montarea unei protecţii necesare pentru celulă statică de medie
tensiune etc);
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c) să plătească consumul lunar realizat, conform înregistrărilor de pe contor ,
care vor fi facturate de Primăria Municipiului Vulcan.
2. Consiliul Local Vulcan, se obligă:
a) Să sprijine Asociaţia Pasul Vulcan în vederea alimentării cu energie electrică a
zonei turistice Pasul Vulcan.
b) Să permită instalarea echipamentelor necesare branşării;
VII. ÎNCETAREA ACORDULUI
Acordul încetează în următoarele cazuri:
a)- cu acordul părţilor;
b)- la nerespectarea obligaţiilor menţionate mai sus.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
Orice neînţelegere privind executarea clauzelor Acordului de parteneriat se
rezolvă pe cale amiabilă.
Modificarea prezentului acord se face prin înţelegerea tuturor părţilor.
Acordul de parteneriat a fost încheiat azi……………. în 2 (două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
CONSILIUL LOCAL VULCAN, prin
Primar, ing. GHEORGHE ILE

ASOCIAŢIA PASUL VULCAN, prin
Preşedinte Kantor Alexandru

VULCAN, 08.07.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Barbu Pompiliu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica
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