ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 17
la Hotărârea nr. 167/2019

PROTOCOL DE COLABORARE
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 51/2019)
Prezentul Protocol de colaborare stabilește cadrul general al colaborării celor două
entități la baza căruia se află respectul reciproc și dorința comună de a participa la realizarea
unor acțiuni de interes public județean.
ART. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI
JUDEȚUL CLUJ , cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr.106, CIF 4288110, tel.
0372.64.00.00, fax 0372.64.00.70, e-mail: infopublic@cjcluj.ro, cjc@cjcluj.ro, reprezentat prin
Președinte Alin TIȘE
și
_________________________, cu sediul în Cluj-Napoca, str. ______________________, CIF _________________, tel.
_____________________, fax ________________, e-mail _________________, reprezentată _____________________.
ART. 2. TEMEI LEGAL
–
art. 173 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
–
Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului general
propriu al judeţului Cluj pe anul 2019, precum și hotărârile Consiliului Județean Cluj pentru
rectificarea bugetului general propriu al judeţului Cluj pe anul 2019;
–
Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 51/2019 privind nominalizarea unor sume din
bugetul local al Județului Cluj pe anul 2019.
ART. 3. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Participarea Județului Cluj la finanțarea acțiunii de interes public județean. (se va preciza
acțiunea conform aprobării prin hotărâre de consiliu județean)
ART. 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
4.1. Județul Cluj va asigura suma de __________ lei (se va preciza suma conform aprobării prin
hotărâre de consiliu județean) pentru finanțarea acțiunilor cuprinse în obiectul prezentului
protocol. Județul Cluj va vira suma destinată finanțării pe baza unui decont.
4.2. Organizatorul va mediatiza evenimentelor organizate în comun cu Consiliul Judeţean Cluj şi
va menţiona pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media, sprijinul
Consiliului Judeţean Cluj.
4.3. Ambii parteneri vor asigura o colaborare eficientă și constantă între părți, în vederea
desfășurării în bune condiții a activităților.
ART. 5. DURATA PROTOCOLULUI
Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți până la data de
31.12.2019.
ART. 6. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI
Prezentul Protocol încetează în următoarele situaţii:
a)
la expirarea duratei de valabilitate a Protocolului;
b)
oricare din părți poate denunța unilateral protocolul, cu respectarea unui termen de
preaviz de 15 zile. Activitățile în derulare vor continua până la împlinirea termenului de
preaviz;
c)
alte cauze de încetare a Protocolului de colaborare, în condițiile legii.
ART. 7. CORESPONDENȚA (COMUNICĂRI, NOTIFICĂRI, INFORMĂRI)
7.1. Corespondența dintre părţile semnatare se va face la sediul prevăzut în partea introductivă
a prezentului Protocol prin curier, poștă, fax, e-mail.
7.2. Comunicările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt
confirmate prin una din modalitățile prevăzute în prezentul articol.
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7.3. În cazul în care comunicarea, notificarea se face prin curier, aceasta se consideră primită de
către destinatar la data aplicării ștampilei de înregistrare.
7.4. În cazul în care comunicarea, notificarea se face prin poștă, aceasta va fi transmisă prin
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, considerându-se primită de către destinatar
la data semnării confirmării de primire.
7.5. Corespondența transmisă prin fax, e-mail se consideră primită în prima zi lucrătoare după
ce a fost expediată cu condiția de a fi transmisă simultan atât pe e-mail cât și pe fax.
ART. 8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
8.1. Părţile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea Protocolului sau cele rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, precum şi orice alte neînțelegeri şi sau dispute
rezultate din prezentul Protocol sau în legătura cu el să fie rezolvate pe cale amiabilă. Dacă
neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe această cale, părţile vor face o comunicare scrisă cu
privire la aspectele în divergenţă.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, acestea vor fi supuse
spre soluționare instanțelor competente din România.
ART. 9. ALTE DISPOZIŢII
9.1. Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului
protocol de colaborare să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi
făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv.
9.2. Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat sau completat la solicitarea oricăreia
dintre părţi cu acordul celeilalte, prin semnarea de acte adiţionale, părţi integrante ale
prezentului protocol de colaborare;
9.3. Prezentului protocol de colaborare îi sunt aplicabile și prevederile din actele normative în
materie, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor stabilite în protocol. În cazul în
care intervin modificări legislative semnificative care conduc la schimbări majore ale
prevederilor protocolului de colaborare, se vor încheia acte adiționale pentru punerea în acord
cu legislația în vigoare.
ART. 10. DISPOZIŢII FINALE
Părţile sunt de acord că prezentul Protocol este guvernat de legea română.
Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat și semnat azi _____________________________ în 2
(două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
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