Nr. 532 din 24.02.2020
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BOGDAND

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între SGA Satu

Mare şi Primăria comunei Bogdand pentru realizarea investiției „Lucrare
preventivă de apărare împotriva inundaţiilor Valea Maja între hm 140-hm 153 aval
confluența Ser cu Valea Maja, jud.Satu Mare” pe teritoriul comunei Bogdand,
judeţul Satu Mare

Consiliul local al comunei Bogdand, judeţul Satu Mare întrunit în şedinţa
ordinară în data de __________________
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 533/24.02.2020 întocmit de primarul comunei
Bogdand;
Memoriu tehnic-justificativ întocmit de Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu
Mare
Ținând cont de prevederile:
art. 129, alin. (1), alin.(2), lit.b) şi d), alin.(4), lit.g). alin.(7), lit.h), şi alin.(9),
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art art 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă încheierii unui protocol de colaborare între SGA
Satu Mare şi Primăria comunei Bogdand pentru realizarea investiției
„Lucrare preventivă de apărare împotriva inundaţiilor Valea Maja între hm 140-hm
153 aval confluența Ser cu Valea Maja, jud.Satu Mare” pe teritoriul comunei

Bogdand, judeţul Satu Mare în forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.- Se mandatează domnul Bojan Aurel,în calitate de primar al comunei
Bogdand, să semneze protocolul prevăzut la art.1.
Art.3. - Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general
al comunei Bogdand, în termenul prevăzut de lege:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare;
- Compartiemntului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Bogdand;
- S.G.A. Satu Mare;
- publicului prin afişare.
Adoptată în şedinţa ordinară din_______________.
INIȚIATOR,
PRIMARUL COMUNEI,
BOJAN AUREL
L.S

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind
Codul Administrativ.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ;
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ;
Nr.total consilieri absenţi: -- ;
Voturi pentru:-- ;
Voturi împotriva: -- ;
Abţinere:--.

ANEXĂ la Proiectul de hotărâre NR. 532/24.02.2020
S.G.A. SATU MARE
BOGDAND
NR.
/

PRIMĂRIA COMUNEI
NR.

/

PROTOCOL DE COLABORARE
încheiat azi, ___________, la sediul Primăriei comunei Bogdand, pentru
realizarea investiției „Lucrare preventivă de apărare împotriva inundaţiilor

Valea Maja între hm 140-hm 153 aval confluența Ser cu Valea Maja, jud.Satu
Mare” pe teritoriul comunei Bogdand, judeţul Satu Mare

În urma Legii Apelor 107/1996 reactualizată cu modificările și completările
ulterioare, art. 72 alin. (1), prin care este prevăzută obligativitatea deținătorilor, cu
orice titlu, de lucrări hidrotehnice deteriorate la viituri de a le reface în cel mai scurt
timp și a art. 73 alin. (1), prin care cheltuielile operative, de interes public, de
apărare împotriva inundațiilor, se prevad si se finanteaza, dupa caz, din bugetul de
stat, din bugetele locale si din surse proprii ale persoanelor fizice si ale persoanelor
juridice, în vederea asigurării secțiunii de curgere a cursurilor de apă râu/pârâu Maja
ca acțiune preventivă de apărare împotriva inundațiilor, s-a încheiat prezentul
protocol de colaborare.
1. PĂRȚI
Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa prin Sistemul de Gospodărire a
Apelor Române cu sediul în Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.8/A, jud. Satu
Mare, tel.: 0261-770177, fax: 0261-768302, reprezentată prin ing. Notarius Attila în
calitate de Director,
Comuna Bogdand cu sediul în localitatea Bogdand,nr. 310/A, CUI 3896623,
tel./fax.:0261-828201, reprezentată prin Bojan Aurel în calitate de Primar
2. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Executarea lucrărilor de defrișare, decolmatare și reprofilare a văii Maja pe teritoriul
comunei Bogdand pentru înlăturarea efectelor produse de viiturile din perioadele
anterioare și ca acțiuni de prevenire și apărare împotriva inundațiilor.
3. DURATA PROTOCOLULUI
Protocolul de colaborare are perioadă de valabilitate – 2020.
4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
4.1. Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa prin Sistemul de
Gospodărire a Apelor Române se angajează să asigure:
 Utilajele pentru decolmatarea- reprofilarea văii Maja (excavator, buldozer și
buldoexcavator);
 Documentația tehnică pentru execuție;
 Transportul deservenților și a carburantului pe perioada execuției lucrărilor;
 Transportul utilajelor la și de la obiectivul menționat;
4.2. Primăria comunei Bogdand se angajează să asigure:
 Documentele justificative din care să rezulte cantitatea și valoarea bunurilor
puse la dispoziție cu titlu gratuit;
 Accesul pe terenurile limitrofe cursului de apă în vederea executării lucrărilor;
 Lucrări de defrișare pe toată lungimea cursului de apă unde se execută
recalibrarea acestuia;



Carburantul pentru utilajele și autovehiculele de transport S.G.A. SATU MARE
pentru realizarea lucrărilor, respectiv 3022 l;
 Parcarea și paza utilajului după orele de lucru și în zilelel de repaus, în baza
procesului verbal de predare-primire;
 Cazarea mecanicului de utilaj, în caz de necesitate;
 Persoană responsabilă cu urmărirea realizării lucrărilor.
4.3. Obligații comune:
 Respectarea normativelor de SSM și Sucorespunzătoare condițiilor de la
punctul de lucru
 Respectarea documentațiilor tehnice care stă la baza execuției lucrărilor
 Respectarea dispozițiilor de lucru ale șefului de formație și șefului de sistem
hidrotehnic, responsabili pentru buna execuție a lucrărilor
5. DOCUMENTELE PROTOCOLULUI
a. Documentația de execuție
b. Listele de cantități de lucrări pe obiecte și categorii de lucrări
Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul protocol vor fi
soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil se va apela pentru
soluționare la instanța judecătorească competentă.
Părțile au înțeles să încheie prezentul protocol în 2(două) exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte, cele două exemplare fiind egal autentice.
A.N. ”APELE ROMÂNE”
A.B.A. SOMEȘ-TISA
S.G.A. SATU MARE

DIRECTOR,
ING. NOTARIUS ATTILA
ING. CORNEL MERCE
INGINER ȘEF
Biroul Exploatare Lucrări S.G.A.
Ing. Monica Ursulescu
Vizat Oficiul Juridic
Șef SH Satu Mare
Sing. Lupan Nicolae
Responsabil protocol
Tehn. Florica Chiorean

PRIMĂRIA COMUNEI BOGDAND,

PRIMAR
BOJAN AUREL

