Anexă la H.C.L. nr. 164 din 27.08.2009

Avizat,
Consiliul Judetean Neamt
Presedinte,
VASILE PRUTEANU

Consiliul Judetean Neamt
Nr.________ din __________

Comuna Sagna
Nr.________ din__________

Municipiul Roman
Nr. ________ din _________

Comuna Cordun
Nr. ________ din _________

PROTOCOL
privind realizarea Proiectului :
MODERNIZARE ARTERA ROMAN EST, Strada CUCUTEI –
DJ207A – STRADA PLOPILOR – DN2, Municipiul ROMAN, Judeţul
NEAMŢ
Partile
1. Consiliul Judetean Neamt cu sediul in Piatra Neamt, strada Alexandru cel Bun nr.27,
reprezentat prin dl. Vasile Pruteanu, Presedinte;
2. Municipiul Roman cu sediul in Roman, strada Piata Roman Voda nr.1, reprezentat prin dl.
Laurentiu Dan Leoreanu, Primar;
3. Comuna Sagna cu sediul in comuna Sagna, reprezentata prin dl. Gheorghe Iacob, Primar;
4. Comuna Cordun cu sediul in comuna Cordun, reprezentata prin dl. Adrian Diaconu,
Primar;
au convenit incheierea urmatorului protocol, in urmatoarele conditii :
1. Obiectul Protocolului :
Intrucat artera proiectata are lungimea de 7110m si este in proprietate astfel :
- 780m (DJ207A) in proprietatea Consiliului Judetean Neamt;
- 3185m in proprietatea Consiliului Local Roman;
- 1429m in proprietatea Consiliului Local al comunei Sagna;
- 1716m in proprietatea Consiliului Local al comunei Cordun,
obiectul protocolului il constituie realizarea in comun a Proiectului privind Modernizarea
Arterei Roman Est, strada Cucutei – DJ207A – strada Plopilor – DN2, conform Hotararii
Guvernului nr.577/1997 republicata si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, cu
sumele alocate prin Legea nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009.
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2. Obligatiile partilor:
Potrivit prevederilor art.9 din Ordinul nr.612/2007, prin prezentul protocol se stabileste ca
Municipiul Roman sa raspunda de realizarea unitara a proiectului, urmand a primi sumele alocate
prin Legea nr.18/2009 pentru realizarea programului.
Municipiul Roman prin Consiliul Local si primar, se obliga sa utilizeze suma pusa de
catre Consiliul Judetean Neamt, la dispozitia celor patru unitati administrative – teritoriale, numai
pentru finantarea obiectivului Modernizarea Arterei Roman Est, strada Cucutei – DJ207A –
strada Plopilor – DN2.
Aceste venituri se vor evidentia in bugetul local si se vor utiliza pentru realizarea
cheltuielilor curente si de capital pentru obiectivul mentionat, iar sumele ramase nefolosite vor fi
rambursate la finele anului 2009.
Municipiul Roman prin Consiliul local si Primarul Municipiului Roman, se obliga sa
raporteze lunar la Consiliul Judetean Neamt, pana la data de 2 a lunii urmatoare celei pentru care
se face raportarea, situatia realizarilor si situatiile de lucrari verificate si insusite de inspectoratul
de specialitate si primar.
Municipiul Roman prin Consiliul local si Primarul Municipiului Roman, se obliga sa
puna la dispozitia reprezentantilor Consiliului Judetean Neamt, documentele si evidentele
solicitate pentru verificarea modului de utilizare a fondurilor primite.
Municipiul Roman va incredinta elaborarea documentatiei tehnico – economice si va
atribui contractul de executie al lucrarilor prin achizitie publica in conformitate cu prevederile
legale in vigoare privind achizitiile publice, cu aprobarea Consiliului Local.
Municipiul Roman prin Consiliul Local si Primarul Municipiului Roman, comuna Sagna
prin Consiliul Local si Primarul comunei Sagna precum si comuna Cordun prin Consiliul Local si
Primarul comunei Cordun, se obliga sa identifice si sa propuna surse de finantare, altele decat
cele prevazute anterior, sau surse care sa sprijine bugetul de stat si care sa contribuie la
urgentarea realizarii lucrarilor.
Prezentul Protocol s-a incheiat in 4 (patru) exemplare originale, cate unul pentru fiecare
parte semnatara si expira la terminarea lucrarilor de executie.

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ
Preşedinte,
Vasile PRUTEANU

MUNICIPIUL ROMAN
Primar,
Laurentiu-Dan LEOREANU

COMUNA SAGNA
Primar,
Gheorghe IACOB

COMUNA CORDUN
Primar,
Adrian DIACONU
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