ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău
cu Asociația Club Rotary Buzău în vederea realizării în comun a proiectului de
interes public local "Centru științific destinat apropierii elevilor și tinerilor
buzoieni de științele exacte și tehnologiile moderne - Explorer "
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
extraordinară;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr.391/CLM/2017, prin care se propune aprobarea cooperării Consiliului Local
al Municipiului Buzău cu Asociația Club Rotary Buzău în vederea realizării în
comun a proiectului de interes public local "Centru științific destinat apropierii
elevilor și tinerilor buzoieni de științele exacte și tehnologiile moderne Explorer ";
- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare
Interinstituţională, înregistrat sub nr. 20.401/2017;
- avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale,
culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- adresa Asociaţiei Club Rotary Buzău cu nr. 20.302/31.07.2017 prin care
propune acordul de colaborare în vederea realizării în comun a proiectului
"Centru științific destinat apropierii elevilor și tinerilor buzoieni de științele
exacte și tehnologiile moderne - Explorer ";
- prevederile art. 3 și art. 4, lit.d) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
In temeiul art. 36, alin . (2), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 45, alin. (1) şi alin.
(2), lit. f) şi art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1.– Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
cu Asociația Club Rotary Buzău în vederea realizării în comun a proiectului de
interes public local "Centru științific destinat apropierii elevilor și tinerilor
buzoieni de științele exacte și tehnologiile moderne - Explorer ".
Art. 2.– Consiliul Local al Municipiului Buzău se obligă:
- să emită avizele și autorizațiile legale necesare construirii clădirii în
cel mai scurt timp posibil, în condițiile legii;
- să sprijine activitatea educațională și funcționarea centrului științific,
în scopul prezentat și în limita bugetului aprobat anual;

- să asigure condițiile necesare racordării la instalația de alimentare cu
apă, canalizare, energie electrică și gaze;
- să asigure condițiile necesare conexiunii rutiere cu rețeaua de
drumuri alăturată.
Art. 3.– Se aprobă acordul de cooperare prezentat în Anexa care face
parte din prezenta hotărâre.
Art. 4.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională şi
Serviciul Financiar-Contabil, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Laurențiu - Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Roxelana Radu
Buzău, 3 august 2017
Nr. 232

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 3 august 2017, cu respectarea prevederilor art.
45, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată, cu un număr de 13 voturi pentru, 6 abţineri şi -- voturi
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 19 consilieri prezenţi la
şedinţă.

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- PRIMAR Nr. 391/CLM /2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociația Club Rotary Buzău în vederea realizării în
comun a proiectului de interes public local "Centru științific destinat apropierii
elevilor și tinerilor buzoieni de științele exacte și tehnologiile moderneExplorer"
Prevederile art. 36, alin . (2) lit. e) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc
atribuţiile privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern ale
consiliului local iar la alin. (7), lit a) se stipulează că în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii,
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public local.
De asemenea, art. 3 din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede că autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, unităţile, instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora au
obligaţia să sprijine activitatea de tineret şi să asigure cadrul adecvat de
desfăşurare a acesteia la nivel naţional şi local, în condiţiile legii iar, art. 4, lit.
d), din același act normativ, prevede că politicile în domeniul tineretului au la
bază, ca principiu general sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea
participării active a acestora la viaţa economică, educaţională şi culturală a
ţării.
Asociația Club Rotary Buzău a solicitat colaborarea cu Consiliul Local
al Municipiului Buzău în vederea realizării în comun a proiectului de interes
public local "Centru științific destinat apropierii elevilor și tinerilor buzoieni de
științele exacte și tehnologiile moderne - Explorer ", cel mai mare proiect
educațional din țară, care are un profil de aplicabilitate practică foarte
pronunțat, pe baza celor mai moderne concepte la nivel mondial. Investiția va
fi realizată în cea mai mare parte cu fonduri private. În prezent asociația deține
deja terenul de 5.500 m² și fondurile pentru achiziționarea echipamentelor
inițiale și, se fac demersurile pentru finanțarea unei construcții în suprafață de
1.200 m² pe acest teren. În cadrul acestei cooperări, Consiliul Local al
Municipiului Buzău se obligă:
- să emită avizele și autorizațiile legale necesare construirii clădirii în
cel mai scurt timp posibil, în condițiile legii;
- să sprijine activitatea educațională și funcționarea centrului științific,
în scopul prezentat și în limita bugetului aprobat anual;

- să asigure condițiile necesare racordării la instalația de alimentare cu
apă, canalizare, energie electrică și gaze;
- să asigure condițiile necesare conexiunii rutiere cu rețeaua de
drumuri alăturată.
Având în vedere că această inițiativă este susținută de domnul Michiel
Buchel, președintele ECSITE și directorul celui mai mare centru științific din
Europa, NEMO Science Center, de numeroase personalități naționale și din
străinătate, cererea președintelui Asociaţiei Club Rotary Buzău prin care se
propune acordul de colaborare în vederea realizării în comun a proiectului
"Centru științific destinat apropierii elevilor și tinerilor buzoieni de științele
exacte și tehnologiile moderne - Explorer " precum și, raportul serviciului de
specialitate, propun aprobarea proiectului de hotărâre anexat, în forma şi
conţinutul prezentat.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- Serviciului Resurse Umane, Prognoză,
Organizare şi Cooperare Interinstituţională Nr. 20.401/01.08.2017
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociația Club Rotary Buzău în vederea realizării în
comun a proiectului de interes public local "Centru științific destinat apropierii
elevilor și tinerilor buzoieni de științele exacte și tehnologiile moderneExplorer"
Prevederile art. 36, alin . (2) lit. e) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc
atribuţiile privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern ale
consiliului local iar la alin. (7), lit a) se stipulează că în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii,
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public local.
De asemenea, art. 3 din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede că autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, unităţile, instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora au
obligaţia să sprijine activitatea de tineret şi să asigure cadrul adecvat de
desfăşurare a acesteia la nivel naţional şi local, în condiţiile legii iar, art. 4, lit.
d), din același act normativ, prevede că politicile în domeniul tineretului au la
bază, ca principiu general sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea
participării active a acestora la viaţa economică, educaţională şi culturală a
ţării.
Asociația Club Rotary Buzău a solicitat colaborarea cu Consiliul Local
al Municipiului Buzău în vederea realizării în comun a proiectului de interes
public local "Centru științific destinat apropierii elevilor și tinerilor buzoieni de
științele exacte și tehnologiile moderne - Explorer ", cel mai mare proiect
educațional din țară, care are un profil de aplicabilitate practică foarte
pronunțat, pe baza celor mai moderne concepte la nivel mondial. Investiția va
fi realizată în cea mai mare parte cu fonduri private. În prezent asociația deține
deja terenul de 5.500 m² și fondurile pentru achiziționarea echipamentelor
inițiale și, se fac demersurile pentru finanțarea unei construcții în suprafață de
1.200 m² pe acest teren. În cadrul acestei cooperări, Consiliul Local al
Municipiului Buzău se obligă:
- să emită avizele și autorizațiile legale necesare construirii clădirii în
cel mai scurt timp posibil, în condițiile legii;
- să sprijine activitatea educațională și funcționarea centrului științific,
în scopul prezentat și în limita bugetului aprobat anual;

- să asigure condițiile necesare racordării la instalația de alimentare cu
apă, canalizare, energie electrică și gaze;
- să asigure condițiile necesare conexiunii rutiere cu rețeaua de
drumuri alăturată.
Față de cele prezentate vă rog să aprobați promovarea pe ordinea de zi
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău a proiectului
de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului
Buzău cu cu Asociația Club Rotary Buzău în vederea realizării în comun a
proiectului de interes public local "Centru științific destinat apropierii elevilor și
tinerilor buzoieni de științele exacte și tehnologiile moderne - Explorer ".
.

SEF SERVICIU,
Georgeta Cristea

ANEXA
la Hotărârea nr. 232 din 3 august 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău
ACORD DE COOPERARE
nr.

CAP. I
Părţile
Municipiul Buzău, prin Constantin Toma, primar şi Laurențiu Vasile, director executiv, cu
sediul în Palatul Comunal, str. Unirii nr. 163, judeţul/sectorul Buzău, codul fiscal 4233874, cont
RO73TREZ16624670259XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Buzău denumită în
continuare partener,
şi
Persoana
persoana
juridică
constituită
conform
legii
(denumirea)
......................................, cu sediul în localitatea ......................, str. .................. nr. ........,
judeţul/sectorul
..............,
telefon
..................,
codul
fiscal..............,
cont
.................................................., deschis la ..................., reprezentată prin ....................
şi......................, denumita în continuare partener administrator, în baza dispoziţiilor Legii
administrației publice locale nr. 215/2001 și ale Legii tinerilor nr. 350/2006,
au convenit încheierea prezentului acord de cooperare.
CAP. II
Obiectul şi scopul acordului de cooperare
ART. 1
Obiectul prezentului acord de cooperare îl constituie cooperarea Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociația Club Rotary Buzău în vederea realizării în comun a
proiectului de interes public local "Centru științific destinat apropierii elevilor și tinerilor
buzoieni de științele exacte și tehnologiile moderne - Explorer". Centrul științific destinat
apropierii elevilor și tinerilor buzoieni de științele exacte și tehnologiile moderne va avea ca
beneficiari elevii din municipiul Buzău dar va fi deschis și elevilor din județul Buzău, din
București și din județele Brăila, Prahova, Vrancea, Galați și Ialomița, precum și oricăror
persoane interesate, în baza unui tarif care va asigura cheltuielile de funcționare.
ART. 2
Scopul acordului de cooperare este acela de a educa elevii în spiritul celor mai noi
tendințe pe plan mondial în domeniul științelor reale, pentru a dobândi cunoștințele
generale necesare pentru ca, după terminarea școlii, să lucreze pentru comunitate sau să
îmbrățișeze o carieră în domeniul educației sau cercetării științifice și tehnice.
Explorer va fi un spațiu destinat:
• expunerii de echipamente științifice moderne, realizate pe baza ultimelor tehnologii
la nivel european și mondial;
• interacțiunii nemijlocite și permanente a elevilor cu aceste echipamente;
• oferirea unor comparații cu echipamente din istoria tehnicii și științei ce vor
fi expuse;
• efectuării de observații astronomice;
• realizării de programe educaționale, conferințe, întâlniri cu personalități de nivel
național și internațional în domeniul științei, în scopul educării copiilor și tinerilor din Buzău
și din județele limitrofe în domeniile științei, prin cele mai moderne concepte educative la
nivel mondial.
Finanțarea centrului științific se va face din sponsorizari, închirieri, servicii acordate
terților, bilete de intrare și fonduri publice locale, naționale și europene, în condițiile legii.

CAP. III
Durata acordului de cooperare
ART. 3
Prezentul acord de cooperare se încheie pe o perioadă de 10 ani şi este valabil începând
cu data semnării lui de către părţi.
CAP. IV
Drepturile şi obligaţiile părţilor
ART. 4
Drepturile şi obligaţiile partenerului administrator:
Partenerul administrator se obligă:
- să înființeze în baza legii o asociație, ce va include numele Explorer, care să aibă
ca membrii personalități din Buzău și din țară, persoane implicate în activitatea educativă,
care să aibă în patrimoniu echipamentele, mijloacele fixe și obiectele de inventar ale
Explorer și care să administreze ulterior funcționarea efectivă a centrului;
- să cedeze folosința unui teren în suprafață de 5.500 mp., situat în Buzău, în
vederea construirii clădirii în care se vor desfășura activitățile ce fac obiectul prezentului
acord;
- să găsească finanțarea necesară construirii clădirii menționate la punctul
precedent;
- să asigure dotarea tehnică și tehnologică inițială a centrului științific pe care să o
doneze asociației Explorer, ce urmează a se constitui conform primului punct;
- să controleze activitatea Asociației Explorer și să informeze periodic partenerul
privind modul de administrare și rezultatele financiar- contabile ale asociației Explorer.
ART. 5
Drepturile şi obligaţiile partenerului
Partenerul se obligă:
- să emită avizele și autorizațiile legale necesare construirii clădirii în cel mai scurt
timp posibil, în condițiile legii;
- să sprijine activitatea educațională și funcționarea centrului științific, în scopul
prezentat și în limita bugetului aprobat anual;
- să asigure condițiile necesare racordării la instalația de alimentare cu apă,
canalizare, energie electrică și gaze;
- să asigure condițiile necesare conexiunii rutiere cu rețeaua de drumuri alăturată.
CAP. V
Art. 6 Încetarea acordului
Prezentul acord poate înceta în cazul în care oricare dintre părți își încalcă oricare
din obligațiile ce-i revin conform prevederilor prezentului acord .
Partea ce se consideră îndreptățită să înceteze acordul va notifica cealaltă parte
privind încălcarea obligațiilor ce consideră că ar fi fost făcută.
În cazul în care acestea sunt reale si efective și partea în culpă nu le înlătură în
termen de 120 de zile, prezentul acord va fi reziliat de plin drept.
Încetarea acordului nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între
parțile contractante.
Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții contractante care are
culpa încetării acordului.
Prezentul acord încetează și în cazul în care centrul științific nu se pune în funcțiune până
la data de 31.12.2018 și acest termen nu a fost prelungit.
CAP.VI. Forța majoră
Art. 7 Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din parțile
care cooperează nu va fi raspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod
corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile ce-i incumba în baza prezentului
acord, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil

la data încheierii și ale cărui consecințe sunt de neânlăturat de catre partea care îl invoca.
Sunt considerate astfel de evenimente: războiul, calamitățile naturale, grevele, restricțiile
legale și orice alt eveniment care este în afara controlului părții care îl invocă.
Partea care invoca evenimentul sus menționat este obligată să aducă la cunoștiința
celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la
dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
Dacă în termen de 6 (sase) luni de la data producerii lui, respectivul eveniment nu
încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a
acestui acord, fără ca vreuna din parți să poată pretinde celeilalte daune-interese.
CAP.8 Modificarea acordului
Art. 8 Prezentul acord poate fi modificat doar prin voința ambelor parți, exprimată printr-un
act adițional încheiat în formă scrisă.
CAP.9 Litigii
Art. 9 Litigiile izvorâte din încheierea, executarea și încetarea prezentului acord se vor
rezolva pe cat posibil pe cale amiabilă, în caz contrar, competența de soluționare va
aparține instanțelor de drept comun.
CAP.10 Dispoziții finale
Art. 10 Prezentul acord cuprinde în întregime voința parților. Orice alte declarații, acorduri,
angajamente, etc. anterioare, indiferent de forma lor scrisa sau verbală, nu au forța
obligatorie, exceptând cazurile în care sunt incluse în prezentul acord.
Prezentul acord poate fi modificat numai daca aceasta se face în formă scrisă și este
semnată de ambele părți.
Prezentul acord a fost încheiat astăzi ................., în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

PARTENER,
Municipiul Buzău
Primar,
Constantin Toma

PARTENER-ADMINISTRATOR,
Asociația Club Rotary Buzău
Președinte,
Lucian Sălcuțan

