ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COM UN El TEACA

Tel: 00(40)263-276124; Fax: 00(40)263-276213
F, - mail prinrnriatcaca@yahoo.com

II OT AR ARE
privind aprobarca inchcicrii Acordului de Partencriat intrc U.A.T. Comuna Tcaca ~i
Asociatia ,,Mocanita Transilvaniei" in vcdcrca rcalizarii proicctului:
,,Modi11i(a Tra11silva11iei,,-T11rism I11tegrat 111 C<1mpia Tra11silvr111iei"

Consiliul Local al Comunci Teaca, intrunit in ~edinta ordinara la data de 24.02.2022;
A vand in vcdcrc:

- adresa Asociatiei ,,Mocanita Transilvaniei" imegistrata la Primaria Comunei Tcaca sub nr.
6214/2021
- referatul de aprobare al primarului nr.1410 din 17.02.2022
- raportul compartimcntului de specialitate nr.1411 din 17.02.2022
- avizul Comisiilor de specialitate din caclrul Consiliului Local
In conformitatc cu prcvcdcrilc:
- art.JS alin.(6) din Lcgca nr.273/2006 privincl finantclc publice locale prcvcdcrilc, cu
modilicarilc ~i completarilc ulterioarc
- O.G. nr.26/2000 privind asociatiilc ~i funda\iile, cu modificarile ~i completarile ulterioare
- art.89 alin.(7), art.129 alin (2) lit.e, alin.(9) lit.a), art.139 alin.(3) lit.f) din O.U.G nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare
In tcmciul prevederilor art. I 96 alin.(I) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i complctarile ultcrioare,
H OTA RA~TE:

Art.I. Se aproba incheierea Acordului de Partencriat intre U.A.T. COMUNA TEACA ~i

"ASOCI/\ T1A MOCANITA TRANSILVANIEl" in vederea dezvolti'irii proiectului : ,,Modi11i(a
TN11tsilva11iei"-T11ris111 /11/egmt III Cfimpia Tnmsilvrmiei, conform anexei care face parte din prezenta
hotararc.
Art.2. Se imputcrnice~te primarul comunci Teaca - di. Muntean Damian Justian - sa semneze
/\corclului de Partencriat.
Art.3. Cu duccrca la inclcplinirc sc incrcdin\caza primarul Comunei Tcaca.
Art.4. Prezenta hotarare s-a adoptat cu 14 voturi ,,pentru" din 14 consilieri prezenti, din 15
consilieri in func\ie.
Art.5. Prezcnta hotarare se aduce la cuno~tinti'i publica ~i se comunica cu:
- Institutia Prefectului Judetul Bistri\a- Nasaucl
- Primarul Comunei Teaca
- Asociatia ,,Mocanita Transilvanici"

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,

Barbos Tavi

Contrascmncaza,
SECRETAR GENERAL U.A.T.,

Cio~an Ana
Nr. 14 din24 .02.2022

Acord de Parteneriat
nr. 1 din 24.02.2022
pentru realizarea proiectului

,,Mocan~ta Transilvaniei - Turism Integrat in Campia Transilvanier

Art. 1.
Par1ile:
ASOCIATIA MOCANITA TRANSILVANIEI- asociatie non-profit, cu sediul in Mun.
Bistrita, str. Lempe$ nr. 31A, jud. Bistrita - Nasaud, CIF 34829349, inscrisa in Registrul
Asociatiilor $i Fundatiilor cu nr. 20301/A/2015 reprezentata de Cristian Moldovan in calitate
de membru fondator $i pre$edinte, in calitate de Lider de Parteneriat $i
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - COMUNA TEACA - cu sediul in
localitatea Teaca nr. 598, jud. Bistrita - Nasaud, reprezentata prin Primar: Iustian Damian Muntean, in calitate de Partener, au convenit urmatoarele:
Art. 2.
Obiectul ~i Durata
2.1. Obiectul prezentului acord este reprezentat de interesul $i determinarea Partenerilor in
dezvoltarea proiectul de Turism Integrat ,,Mocanita Transilvaniei", traseul de cale ferata
ingusta situat pe teritoriul administrativ UAT TEACA.
2.2. Partenerii cad de acord ca prin prezentul contract sa depuna toate diligentele de
sprijin reciproc pentru repunerea in functiune a mocanitei pe teritoriul comunei Teaca $i
ulterior pe tot traseul existent al trenului mic din Campia Transilvaniei.
2.3. Prezentul acord reprezinta principalul document de pozitie $i sprijin reciproc, putand fi
fundamentul oricarei necesitati de extindere a acestuia in vederea accesarii ulterioare a
fondurilor europene necesare refacerii integrale a traseului Mocanitei Transilvaniei de catre
Liderul de Parteneriat.
2.4. Durata prezentului acord este de 20 de ani cu posibilitatea prelungirii acestuia pe
toata durata in care contractul de concesiune al traseului caii ferate inguste Band Lechinta (contract nr. 2/02.04.2018) este in fiinta.
2.4.1. Durata acordul se prelunge$te prin acordul partilor manifestat prin intermediul unui
act aditional.
Art. 3.
Rolurile ~i responsabilitatile Partenerilor
3.1. In implementarea proiectului ,,Mocanita Transilvaniei", partenerii au urmatoarele
roluri:
3.1.1. Rolul Liderului de Parteneriat - Asociatia Mocanita Transilvaniei, in
continuare folosindu-se denumirea AMT:
A. AMT va gestiona in calitate de concesionar activitatea turistica $i feroviara a traseului de
cale ferata ingusta Teaca - Raciu, asigurand punerea in functiune a caii ferate, materialul
rulant necesar cat $i serviciile conexe cerute in zona caii ferate $i a punctelor de oprire $i
plecare.

B. AMT va intocmi $i va realiza documentele necesare refacerii caii ferate, inclusiv studiile
de specialite, cereri de finantare sau alte documente, asigurand dupa caz finantarea
activitatii integrate.
C. AMT va actiona in calitate de unitate de management al destinatiei "Cale ferata ingusta
Mocanita Transilvaniei", informand $i integrand in cadrul activitatilor asociatiei pe
Partenerul sau UAT Teaca cat $i Consiliului Local Teaca.
D. AMT va dispune in calitate de posesor de buna credinta de orice teren dat in folosinta
de Partenerul UAT Teaca, garantand calitatea de proprietar al acestuia $i depunand toate
demersurile pentru amenajarea turistica adecvata inclusiv asigurarea utilitatilor necesare;
E. AMT va organiza activitati de voluntariat $i evenimente pentru indeplinirea scopului
prezentului acord de parteneriat.
F. AMT va promova traseul mocanitei de la Teaca $i a arealului viticol din Podgoria
Lechinta.
G. AMT va atrage turi$ti atat din tara cat $i din strainatate care sa participe la actiunile
organizate de catre asociatie.
H. AMT va realiza periodic materiale de promovare video, foto $i text, privind ac~iunile
desfa$urate conform acordului de parteneriat.
I. AMT va comunica in timp util detaliile cu privire la proiectele propuse, care urmeaza sa
fie implementate.

3.1.2. Rolul Partenerului UAT TEACA:
A. UAT TEACA va asigura tot sprijinul legal $i institutional pentru implementarea proiectului
al carui partener este, proiectul 11 Mocanfta Transilvaniei - Turism lntegrat fn Campia
Transilvaniei'~
B. UAT TEACA va asigura punerea in folosinta cu titlu gratuit a unor terenuri din
proximitatea caii ferate.
C. Va pune la dispozitia Proiectului ori de cate ori este necesar punctul de informare
turistica existent, urmand ca Liderul Asocierii sa asigure in regim de voluntariat personalul
necesar cat $i materiale de promovare adecvate.
D. Va sustine actiunile $i lucrarile pentru implementarea proiectului, prin alocarea sumelor
din bugetul local al Comunei Teaca, in limita disponibilitatii.
E. UAT Teaca va comunica in timp util detaliile cu privire la proiectele propuse, care
urmeaza sa fie implementate in comun;
3.2. Rolurile $i responsabilitatile Partenerilor pot fi completate ori de cate ori este necesar,
prin intermediul unui act aditional la prezentul acord.
Art. 4.
4.1. Drepturile ~i obligatiile liderului de parteneriat
4.1.1. Drepturile liderului de parteneriat:
A. Liderul de parteneriat are dreptul sa solicite partenerului furnizarea oricaror informatii ~i
documente legate de proiect, in scopul elaborarii unor rapoarte de lucru $i de progres cat
$i in orice scop cu privire la realizarea prezentului parteneriat;
B. Liderul de parteneriat are dreptul de coordonare $i management al proiectul "Mocanita
Transilvaniei - Turism lntegrat fn Campia Transilvaniei'~ actionand in calitate de organism
de management al proiectului.

4.1.2. Obligatiile liderului de parteneriat:
A. Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, ii va informa despre
progresul in implementarea proiectului ~i le va furniza copii ale rapoartelor de progres.
B. Liderul de parteneriat va comunica propunerile pentru modificari importante ale
proiectului urmand a prezenta aceste modificari in scris Partenerului;
C. Liderul de parteneriat are obligatia indosarierii $i pastrarii tuturor documentelor
proiectului in original precum ~i copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele
cantabile, privind activitatile ~i cheltuielile inregistrate. Toate documentele vor fi pastrate
pana la incetarea contractului.
D. Liderul de parteneriat are obligatia sa agreeze cu partenerul mijloacele de promovare
ale proiectului;
4.2. Drepturile ~i obligatiile partenerilor
4.2.1. . Drepturile Partenerului UAT TEACA:
A.Partenerul are dreptul sa fie consultat cu regularitate de catre liderul de parteneriat, sa
fie informati despre progresul in implementarea proiectului ~i sa i se furnizeze, de catre
liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres.
B. Partenerul are dreptul sa fie consultat, de catre liderul de parteneriat, in privinta
propunerilor pentru modificari importante ale proiectului.
C. Liderul de parteneriat va avea dreptul sa se consulte cu partenerul asupra comunicatelor
de presa pre $i post eveniment, daca acestea ii implica $i pe partener.
4.2.2. Obligatiile Partenerului UAT TEACA:
A. Partenerul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale $i comunitare in
vigoare in domeniul achizitiilor publice, ajutorului de stat, egalitatii de ~anse, dezvoltarii
durabile, informarii ~i publicitatii in implementarea activitatilor proprii.
B. Partenerul este obligat sa puna la dispozitia liderului de parteneriat documentatiile de
atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, spre
verificare.
Art. 5.
Raspunderea partilor.
5.1. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de
prezentul contract, partile raspund, potrivit prevederilor legii.
Art. 6.
Incetarea contractului.
6.1. Prezentul contract inceteaza prin:
A. expirarea perioadei pentru care a fast incheiat, daca partile nu au renegociat
prelungirea lui;
B. acordul partilor;
C,: renuntare din motive intemeiate $i justificate
6.2. In cazul de renuntare, partea in cauza acorda un preaviz de 30 de zile.

Art. 7,
Forta Majora.
7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/~i de
executarea ,n mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care Ii revine 1n
baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, a~a cum este definita de lege.
7.2 . Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, ,n termen de 5
zile, producerea evenimentului ~i sa ia toate masurile posibile ,n vederea limitarii
consecintelor lui.
7.3. Daca ,n termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu 1nceteaza, partile
au dreptul sa-~i notifice 1ncetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre
ele sa pretinda daune-interese.
Art. 8
Legea aplicabila.
8.1. Prezentului Acord i se va aplica ~i va fi interpretat ,n conformitate cu legea romana .
8.2. Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina ,n scris asupra
modificarii anumitor clauze, prin act aditional. Orice modificare a prezentului acord va fi
valabila numai atunci cand este convenita de toate partile.
8.3. Prezentul acord devine valabil ca urmare a ratificarii acestuia prin intermediul hotararii
Consiliului Local Teaca in conformitate cu dispozitiile Codului Administrativ.
Art. 9
Dispozitii finale
9.1. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legatura cu el, pe care
partile nu le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente.
9.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor ~i inlatura orice alta intelegere verbala
dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
9.4. Prezentul contract a fast incheiat intr-un numar de 2 exemplare astazi 24.02.2022,
data semnarii lui.

Lider de Parteneriat,
ASOCIAJIA MOC.ANITA TRANSILVANIEI
Pre~edinte,
Moldovan Cristian

Partener,
U.A.T. COMUNA TEACA
Primar,
Muntean Damian-Iustian

