CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Anexă la Hotărârea
nr. 178 din 09.11.2015

ACORD DE ASOCIERE

Cap. I PĂRŢILE ACORDULUI
Art.1. Prezentul ACORD DE ASOCIERE se încheie între:
Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr. 27,
Judetul Neamţ, reprezentat prin dl. Constantin IACOBAN, în calitate de Preşedinte, cu
următoarele unităţi administrativ-teritoriale:
- Municipiul ROMAN reprezentat(ă) prin Dl. LAURENŢIU DAN LEOREANU în
calitate de Primar.

Cap. II OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE
Art.2. În temeiul hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Neamţ, respectiv de
Consillile locale menţionate la art. 1, părţile se asociază în vederea finalizării
implemetării în etapa următoare în bune condiţii a proiectelor de împădurire a terenurilor
agricole degradate la nivelul judeţului Neamţ constituite în perimetre de ameliorare,
aprobate la finanţare la nivelul Judeţului Neamţ de Administraţia Fondului pentru Mediu
în cursul anulul 2009, în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
împădurirea terenurilor agricole degradate.
Art.3. Coordonarea unitară a Programului la nivelul judeţului se asigură de către
Consiliul Judeţean Neamţ, în calitate de coordonator al Programului de îmbunătăţire a
calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.
Art.4. Obiectul Acordului îl reprezintă finalizarea în bune condiţii a lucrărilor de
împădurire, precum şi a monitorizării acestor lucrări inclusiv în perioada de garanţie.
Art.5. Participarea părţilor asociate la Programul de finanţare nerambursabilă, vizează
atingerea unor obiective de protecţie a mediului de interes general, după cum urmează:
îmbunătăţirea calităţii aerului, refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului, refacerea
echilibrului hidrologic, asigurarea permanenţei şi stabilirea biodiversităţii, combaterea
schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei şi limitării deşertificării, protecţia
solului, diminuarea intensităţii proceselor de degradare a terenurilor şi ameliorarea
progresivă a capacităţii de producţie a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere,
asigurarea standardelor de sănătate a populatiei şi protecţia împotriva dăunătorilor,
îmbunătăţirea aspectului peisagistic.
Cap. III OBLIGATIILE PĂRŢILOR
Art.6. Judeţul Neamţ, în calitate de coordonator al Proiectului şi beneficiar al contractului
de finanţare nerambursabilă încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu se obligă:
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a) să evalueze şi să stabilească stadiul realizării lucrărilor de împădurire şi a
măsurilor ce se impun în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului
prin împădurirea terenurilor agricole degradate la nivelul judeţului;
b) să urmărească şi să controleze execuţia şi finalizarea lucrărilor de împădurire,
să supravegheze lucrările recepţionate în perioada de garanţie, prin dirigintele
desemnat, pentru fiecare obiectiv de investiţii;
c) să colaboreze în permanenţă cu Administraţia Fondului pentru Mediu şi titularii
proiectelor, să asigure monitorizarea implementării proiectelor, raportarea
anuală a stadiului de execuţie, precum şi finalizarea execuţiei investiţiilor;
d) în situaţia în care finanţarea din Fondul pentru Mediu încetează, să efectueze
plăţile
aferente lucrărilor executate, după primirea sumelor de bani de la UAT-uri.
Art.7. Unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de solicitanţi ai programului, proprietari
ai terenurilor şi beneficiari ai lucrărilor de împădurire, se obligă:
a) să colaboreze pe tot parcursul derulării contractului de finanţare, până la
finalizarea lucrărilor pentru toate aspectele tehnico-economice şi financiare cu
toţi factorii implicaţi în realizarea proiectui, respectiv coordonatorul Proiectului,
diriginte, executant, autorităţi silvice;
b) să asigure „paza bunurilor împotriva tăierilor ilegale, a distrugerilor,
degradărilor, a păşunatului sau a altor fapte păgubitoare, pentru fondul
forestier, în condiţiile legii”, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din
Legea nr. 46/2008-Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare;
c) să încheie în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire un
contract de administrare cu un ocol silvic de stat din cadrul R.N.P.ROMSILVA, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1 ) şi alin. (3) din Legea
nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, coroborate cu
prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 46/2008-Codul Silvic cu modificările
şi completările ulterioare;
d) să asigure finanţarea integrală a proiectului din bugetele proprii, în situţia în
care finanţarea de la Fondul de Mediu încetează, virând sumele
corespunzătoare în termenul şi cuantumul comunicate de Consiliul Judeţean
Neamţ;
e) să nu întrerupă implementarea proiectului şi să acţioneze pentru continuarea
finanţării şi finalizării acestuia, în situaţia în care finanţarea cheltuielilor
eligibile din Fondul de Mediu este împiedicată în mod obiectiv, ca urmare a
apariţiei unor împrejurări de fapt şi de drept, imprevizibile la momentul
încheierii contractului dintre Administratia Fondului pentru Mediu şi
coordonator. conform angajamentelor luate prin participarea la program.
Cap. IV DURATA ACORDULUI DE ASOCIERE
Art.8. Prezentul Acord de Asociere se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, cu
posibilitatea prelungirii acestuia, în condiţiile în care a fost aprobat.
Art.9. Prezentul Acord intră în vigoare de la dată semnării şi înregistrării lui.
Art.10.(1) Acordul de asociere încetează de drept, prin ajungerea sa la termen sau prin
acordul scris al părţilor.
(2) Părţile au obligaţia de a adopta o conduită de evitare şi minimalizare a
eventualelor prejudicii care s-ar putea produce prin încetarea acordului.
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Cap. V ALTE CLAUZE
Art.11.(1) Prezentul Acord de Asociere poate fi modificat, completat sau prelungit în
baza înţelegerii părţilor, prin act adiţional, în aceleaşi condiţii în care a fost adoptat.
(2) Neadoptarea măsurilor de modificare, completare sau prelungire, nu produce
efecte asupra îndeplinirii acordului, astfel cum a fost adoptat şi semnat iniţial.
Art.12. Nici una din părţile semnatare nu are dreptul să iniţieze acţiuni sau programe
care implică şi responsabilităţi pentru celelalte părţi, fără acordul acestora din urmă.
Art.13. Părţile semnatare vor urmări şi evalua semestrial modul de realizare a acordului
având libertatea de a conveni asupra măsurilor necesare realizării scopului urmărit.
Art.14. Orice neânţelegeri sau divergenţe apărute în realizarea prezentului Acord de
Asociere, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în cazul nesoluţionării lor în acest mod,
vor fi deduse instanţelor judecătoreşti competenţe.
Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru
fiecare parte, având valoare juridică egală.
Judeţul NEAMŢ
Preşedinte
CONSTANTIN IACOBAN

Municipiul ROMAN
Primar
LAURENŢIU DAN LEOREANU
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