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ACORD CADRU DE ASOCIERE 

 
 
 
Art. 1. Părţile:   

1. JUDEŢUL BRAŞOV prin Consiliul Judeţean Braşov, cu sediul în 
municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, jud. Braşov, Cod fiscal 
4384150, reprezentat prin dl. Aristotel Căncescu –preşedinte, având 
calitate de lider de proiect, 

2. JUDEŢUL COVASNA prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în 
municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii Nr. 4, Cod fiscal 
4201988, reprezentat prin Tamás Sándor, în calitate de președinte şi 
Ferencz Ludovic, Director executiv, având calitate de partener,  

3. MUNICIPIUL BRAȘOV prin Consiliul Local al Municipiului 
Brașov cu sediul în municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, jud. 
Braşov, Cod fiscal 4384206, reprezentat prin dl. George Scripcaru –
primar, având calitate de partener, 

4. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE prin Consiliul Local al 
municipiului Sf. Gheorghe, cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. 1 
Decembrie 1918, nr. 2, Cod fiscal nr. 4404605, reprezentat prin Antal 
Árpád-András- primar, și Veress Ildikó Director executiv, având 
calitate de partener, au convenit următoarele: 

 
Art. 2. Obiectul:  

2.1. Prin semnarea prezentului Acord Cadru, părţile îşi exprimă 
acordul de asociere în vederea realizării în comun a drumului judeţean în 
regim de drum expres Braşov-Sfântu Gheorghe.  

2.2. Părţile au înţeles că prezentul acord reprezintă o convenţie 
privind cooperarea părţilor în atingerea scopului comun, nu reprezintă 
prestări de servicii între parteneri şi nu dă naştere unei noi persoane 
juridice constituite de/între parteneri. 
 
Art. 3. Rolurile şi responsabilităţile partenerilor: 
 3.1. Părţile pun la dispoziţie propriile experienţe pentru a participa 
la elaborarea şi punerea în aplicare a proiectului de infrastructură rutieră; 
 3.2. Părţile vor constitui un grup de lucru în care vor fi desemnaţi 
proprii reprezentanţi şi care va avea competenţe specifice; 
 3.3. Părţile vor organiza întâlniri comune la care vor participa, în 
afară de membrii grupului de lucru, şi reprezentanţii fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale. 



 3.4. Părţile colaborează şi susţin financiar pregătirea și 
implementarea proiectului (contribuţia fiecărui partener va/face obiectul 
unei înţelegeri ulterioare).  
 3.5. Părţile realizează documentaţiile tehnico - economice conform 
prevederilor H.G. nr. 28/2008 şi a celorlalte acte normative în vigoare. 
 
Art. 4. Finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

4.1. Partenerii vor asigura contribuţia de finanţare a cheltuielilor 
totale ale proiectului din bugetul naţional, bugetul local, programele de 
finanţare 2014 - 2020 şi alte surse legal constituite. 
  4.2. Valoarea totală a proiectului comun şi contribuţiile financiare se 
vor definitiva după finalizarea documentaţiei tehnico - economice şi 
identificarea programului de finanţare. 
 
Art. 5 Perioada de valabilitate a acordului 

5.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către toate 
părţile semnatare şi rămâne în vigoare până la finalizarea obiectivului 
comun propus. 

 
Art. 6 Drepturile şi obligaţiile liderului de  
  6.1. Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerilor furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect. 
  6.2. Liderul de proiect va coordona activităţile de implementare în 
conformitate cu prevederile Programului de finanţare, în colaborare cu 
partenerii de proiect. 
  6.3. Liderul de proiect va consulta partenerii cu regularitate, și va 
informa despre progresul în implementarea proiectului. 
  6.4. În cazul în care partenerii nu duc la îndeplinire una sau mai 
multe din obligaţiile care îi revin, liderul de proiect va depune toate 
diligenţele pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 
 
Art. 7 Drepturile şi obligaţiile partenerilor  

7.1. Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către 
liderul de proiect, să fie informaţi despre progresul în implementarea 
proiectului. 

7.2. Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice 
informaţii sau documente privind implementarea proiectului. 

 
Art. 8  Dispoziţii finale 
 8.1. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci 
când este convenită de părţile semnatare. 
 8.2. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în 
legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi 
soluţionate de instanţele competente. 
 8.3. Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea 
română. 



Prezentul acord este încheiat în 4 exemplare, în limba română, 
câte unul pentru fiecare parte. 
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