
România                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Judeţul Timiş 

Comuna Nădrag                                                                                                                                                                                   

Consiliul Local 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    

 

 HOTĂRÂREA nr. 46 

din 24 iunie 2015 

                                                                                            

 

              Privind aprobarea asocierii Comunei Nădrag prin Consiliul Local al comunei Nădrag 

cu S.C. Electrorecord S.R.L. în vederea organizării tradiţionalului eveniment cultural  „Zilele 

Padeşului” ediţia 2015 în comuna Nădrag. 

          

            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 

            Având în vedere necesitatea promovării imaginii comunei Nădrag pe plan intern şi 

extern prin organizarea de diverse evenimente culturale deveinte tradiţionale, prilej cu care au 

loc diverse manifestări artistice, spectacole, dansuri şi focuri de artificii. 

            Având în vedere referatul  compartimentului de specialitate; 

            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

            Ţinând cont că suma respectivă a fost prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2015;  

            În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. e) şi alin (7) lit. a). din Legea nr. 215 / 2001 

republicată privind administraţia publică locală; 

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f). din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind 

administraţia publică locală; 

 

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 

        

            Art. 1  Se aprobă asocierea Comunei Nădrag prin Consiliul Local al comunei Nădrag 

cu S.C. Electrorecord S.R.L. în vederea organizării tradiţionalului eveniment cultural  „Zilele 

Padeşului” ediţia 2015, în comuna Nădrag în zilele de 08 şi 09 august 2015. 

            Art. 2  Se împuterniceşte primarul Comunei Nădrag, dl. Muntean Liviu, să încheie 

contractul de asociere prevăzut în anexa la prezenta. 

            Art. 3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru 

            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 

- Primarului comunei Nădrag 

- Contabilitate 

- Afişare. 

 

                                                                                                                 Preşedinte şedinţă 

                                                                                                                    Minea Vasile 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 

 

 

Consilier juridic: Wagner Marian 



Anexa la HCL nr. 46/24.06.2015 

 

CONTRACT DE ASOCIERE 

NR._______________ 

 

ART. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

UAT Comuna Nădrag, cu sediul în Nădrag, strada Piaţa Centrală, nr.2 cod fiscal: 2483246 

reprezentată prin Muntean Liviu, în calitate de Primar, 

şi 

 S.C ELECTRORECORD SRL, cu sediul în Timişoara, strada Vadul Călugăreni, nr.5, CUI: 

15220080 reprezentată de Ardeleanu Mihăiță, în calitate de Administrator, 

au convenit încheierea prezentului contract de asociere. 

 

ART. 2. DISPOZIŢII GENERALE 

2.1. Părţile convin încheierea prezentului contract de asociere în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a H.C.L. 46 nr.24.06.2015 

2.2  În cadrul asocierii părţile îşi vor desfăşura activitatea în condiţii de independenţă specifice 

asocierii, respectând prevederile prezentului contract de asociere. 

 

ART. 3. OBIECTUL ŞI SCOPUL CONTRACTULUI 

3.1 Obiectul şi scopul contractului îl constituie asocierea părţilor în vederea organizării în 

comun a acţiunilor din cadrul evenimentului cultural-artistic cultural  „Zilele Padeşului” ediţia 

2015 ,  în zilele de 08. şi 09. august 2015. 

 

ART.4. DURATA CONTRACTULUI  

4.1. Prezentul contract de asociere se încheie pe perioadă determinată, respectiv 30 de zile. 

 

ART. 5. OBLIGAŢILE PĂRŢILOR 

5.1. Obligaţile Comunei Nădrag: 

5.1.1. Comuna Nădrag, pe durata şi în scopul desfăşurării evenimentului cultural-artistic 

cultural  „Zilele Padeşului” ediţia 2015, se obligă să asigure spaţiul public necesar adică 

parcarea amenajată şi spaţiul din jurul monumentului în Zona blocurilor 17 şi 22 de pe Aleea 

Teiului, Comuna Nădrag, asigurând totodată şi furnizarea utilităţilor (energie electrică şi apă), 

protecţia spaţiilor unde sunt expuse/depozitate materialele, precum şi unde se desfăşoară 

evenimentul.  

5.2  Obligaţiile S.C ELECTRORECORD SRL: 

5.2.1. S.C ELECTRORECORD SRL se obligă să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unui 

spectacol folcloric, cu solişti de muzică populară şi ansambluri de dansatori, în zilele de 08. și 

09. August 2015, în intervalul orar 1900 – 0200. 

5.2.2. S.C ELECTRORECORD SRL se obligă să asigure participarea unei game largi de 

comercianţi şi producători din industria agroalimentară. 

5.2.3. S.C ELECTRORECORD SRL va participa, cu mijloace proprii, la amenajarea spaţiului 

unde se va desfăşura evenimentul pentru ca acesta să se deruleze în condiţii optime.  

5.2.4. Să asigure logistica necesară organizării evenimentului (scaune, mese, spaţii de 

expunere, de afişare, aranjamente, curăţenie, etc.).  

5.2.5. Să asigure accesul gratuit al participanţilor la toate activităţile şi pe  întreaga  perioada a 

desfăşurării evenimentului cultural.  



5.2.6. Să promoveze comuna Nădrag în toate materialele promoţionale ale evenimentului 

cultural-artistic. 

 

ART.6. FORŢA MAJORĂ 

6.1. În caz de forţă majoră, părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea 

obligaţilor contractuale determinată de acest eveniment în condiţile Codului Civil. 

6.2. Forţa majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părţilor, imprevizibil 

şi de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului contract de asociere, care 

împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţile asumate, parţial sau total. 

6.3. Partea aflată în caz de forţă majoră va notifica celeilalte părţi atât apariţia cât şi încetarea 

cazului de forţă majoră în termen de 5 zile. Lipsa notificării în termen decade partea aflată în 

forţă majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere. 

 

ART.7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

7.1. Prezentul contract încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. 

7.2  Prezentul contract de asociere poate fi reziliat anterior perioadei prevăzute la art.3.1. numai 

în urma unei notificări scrise în următoarele situaţii: 

7.2.1. Comuna Nădrag nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract de 

asociere, stipulate la art.5.1. 

7.2.2. S.C ELECTRORECORD SRL L nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul 

contract de asociere, stipulate la art.5.2. 

 

ART.8. REGLEMENTAREA LITIGIILOR 

8.1 Orice litigiu, neînţelegere sau pretenţie decurgând sau având legătură cu prezentul contract 

de asociere sau încălcarea, încetarea ori invalidarea acestuia va fi soluţionată pe cale amiabilă 

între părţi. În caz contrar, părţile le vor supune soluţionării pe calea instanţelor de judecată 

competente. 

 

ART. 9. CONFIDENŢIALITATE 

9.1. Informaţiile cuprinse în prezentul contract sunt publice în condiţiile legii. 

 

ART. 10. DISPOZIŢII FINALE 

10.1. Modificarea, adaptarea sau completarea prezentului contract de asociere va fi făcută 

numai cu acordul scris al părţilor, prin acte adiţionale. 

 

Încheiat la Primăria Comunei Nădrag, în data de ______________, în două exemplare, cu 

valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare dintre părţi. 
 
 
 
 

COMUNA NĂDRAG                                                        S.C ELECTRORECORD SRL                                

       PRIMAR                                                                              ADMINISTRATOR 

MUNTEAN LIVIU                                                               ARDELEANU MIHĂIȚĂ 
 


