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Anexă la H.C.L. nr. 41/17.04.2015 
 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                             Ionel ZAHARIE                                                        Avizează pentru legalitate, 
                                     SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                            Adrian – Constantin GĂITAN  
   

 
 
 
 

CONTRACT DE COOPERARE MULTIANUAL 
 

    Comuna Vama Buzăului                                            Asociaţia “Valea Zimbrilor Vama Buzăului” 
Nr. _______/_____________                                                    Nr. _______/_______________ 
 
 

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI 
ART. 1. Părțile contractante sunt: 
 Comuna Vama Buzăului, cu sediul în comuna Vama Buzăului, str. Principală, nr. 425, jud. Brașov, 

tel. 0268-288505, fax. 0268-288830, e-mail: vamabuzaului@yahoo.com, cod fiscal: 4728300, având contul 
IBAN nr. RO53TREZ13624510255XXXXX, deschis la Trezoreria Săcele , reprezentată prin domnul  Ioan 
POPICA – viceprimar, Maria GANEA – contabil, Adrian Constantin GĂITAN – secretar,   
și 
 Asociația “Valea Zimbrilor Vama Buzăului”, reprezentată legal prin director executiv CRISTIAN 
FABIAN ROTH, cu sediul în comuna Vama Buzăului, str. Principală, nr.425, având cod fiscal 24892543, cont 
IBAN nr. RO36RNCB0059106702190001, deschis la B.C.R. Brașov Agenția Titulescu. 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. ____/17.04.2015 
privind aprobarea încheierii unui contract de cooperare multianual cu Asociația “Valea Zimbrilor Vama 
Buzăului”,   
 În condițiile dispozițiilor legale în vigoare: Codul Civil, Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Între părți a intervenit următorul contract: 
 

II.   OBIECTUL CONTRACTULUI 
ART.2. Obiectul contractului îl constituie cooperarea Comunei Vama Buzăului cu Asociația “Valea 

Zimbrilor Vama Buzăului” și finanțarea anuală cu suma de maxim 150.000 lei pentru susținerea 
cheltuielilor de personal, a  cheltuielilor de întreţinere şi funcționare şi a cheltuielilor de capital pentru 
rezervația de zimbri “Valea Zimbrilor Vama Buzăului”.  

 
III. DREPTURILE PĂRȚILOR 

 ART. 3. Comuna Vama Buzăului are următoarele drepturi: 
a) – să verifice modul în care este utilizată suma reprezentând contribuția sa pentru realizarea obiectului 

contractului; 
b) – să i se restituie sumele neutilizate, precum și cele nejustificate, până la data de 31 decembrie a fiecărui 

an; 
c) – să primească un raport anual cu privire la realizarea obiectului contractului. 

ART.4. Asociația “ Valea Zimbrilor Vama Buzăului” are următoarele drepturi: 
a) - să i se vireze în cont suma ce reprezintă contribuția comunei Vama Buzăului la realizarea obiectului 

contractului, conform prevederilor art. 2. 
 

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
ART. 5. Comuna Vama Buzăului are următoarele obligații : 

a)- să participe la realizarea obiectului contractului prin finanțarea anuală cu suma de maxim 150.000 lei, 
conform destinației stabilite la art.2 din prezentul contract; 
b)- să verifice conformitatea cu actele în original prin compartimentul contabilitate. 
 ART.6.  Asociația “ Valea Zimbrilor” Vama Buzăului are următoarele obligații: 

a) - să respecte destinația pentru care suma a fost alocată; 
b) -  să respecte dispozițiile legale privind modul de angajare a cheltuielilor; 
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c) - să prezinte decontul justificativ de cheltuieli cu documente elaborate în original și copie xerox, până 
la data de 31 decembrie a fiecărui an; 

d) – să restituie comunei Vama Buzăului, sumele neutilizate, precum și cele nejustificate, până la data de 
31 decembrie a fiecărui an.  

 
V. FORȚA MAJORĂ 

ART.7. Partea care invocă forța majoră, are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod 
complet producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia. 
 ART.8. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de o lună, 
orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca nici o 
parte să poată pretinde daune- interese. 
 ART.9. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract. 
 
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 ART. 10. Prezentul contract de cooperare intră în vigoare la data semnării lui de către părți și 
încetează la data de 31.12.2020. 
 ART. 11. În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, parte lezată 
va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor 
contractuale. 
 ART.12. Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea 
lezată poate rezilia în mod unilateral contractul. 
 
VII.RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 ART. 13. Părțile contractante răspund pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea, sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract. 
 
VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 ART. 14. Modificarea sau completarea clauzelor prezentului contract se va putea face numai prin acte 
adiționale semnate de cele două părți. 
 
IX. LITIGII 

     ART.15. Litigiile izvorâte între părți în legătură cu interpretarea sau derularea prezentului contract se 
vor soluționa pe cale amiabilă. 
 ART.16. În cazul în care soluționarea pe această cale nu va fi posibilă, litigiul va fi supus spre 
soluționare instanțelor de judecată competente. 
 

X. DISPOZIȚII FINALE 
 ART.17. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
 ART.18. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 
primirii. 
 
 Prezentul contract s-a încheiat astăzi _________________ în 2 (două) exemplare, unul pentru comuna 
Vama Buzăului și unul pentru Asociația “Valea Zimbrilor Vama Buzăului”. 
 
             Comuna Vama Buzăului,                                Asociaţia „Valea Zimbrilor Vama Buzăului”, 
 Viceprimarul comunei Vama Buzăului,                                           Director executiv, 
                     Ioan POPICA                                                             Cristian Fabian ROTH 
 
 
   Secretarul comunei Vama Buzăului,                                                   Contabil, 
        Adrian Constantin GĂITAN                                                  Rodica NICOLAU 
 
 
      Compartimentul contabilitate, 
                     Maria GANEA 


