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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC CONSILIUL LOCAL ....................
Sediul str. 1 Decembrie, nr.24 Sediul......................................
Codul fiscal 3518822 Codul fiscal...............................
Telefon 0257/474325, 0257/474345 Telefon.....................................
Nr........... din..................... Nr........... din...........................

AVIZAT
Inspectoratul pentu Situaţii de Urgenţă
“Vasile Goldiş” al Judeţuui Arad
Nr............. din............................

CONVENŢIA DE COLABORARE

I. Partile convenţiei

1.CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC, cu sediul in Nădlac, str. 1 Decembrie
nr. 24, judeţul ARAD, telefon: 0257/4747325, 0257/4747345; fax: 0257473300,
reprezentat prin VASILE CICEAC- primar, numit in prezenta convenţie beneficiar, şi
2.  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘEITIN, cu sediul in ................., str.
.......................... nr. ..........., judetul ..............., reprezentat prin _____primar,
in calitate de prestator de servicii (executant/prestatorul), am incheiat prezenta
conventie in urmatoarele condiţii stabilite de comun acord:
3. Convenţia se încheie în baza prevederilor art.10 din Legea nr.307/2006 privind
apărara împotriva incendiilor cu avizul Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă
“Vasile Goldiş” al Judeţului Arad.
II. Obiectul convenţiei
1. Obiectul convenţiei este colaborarea între consiliile locale ale celor două localităţi
pentru limitarea propagării şi stingerii incendilor, precum şi înlăturarea efectelor
acestora, prin serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din subordine,
contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate.
2. Alarmarea serviciului voluntar se face de către primarul localităţii cu care s-a
încheiat convenţia sau de către persoana desemnată de acesta, în situaţia când
serviciul voluntar propriu nu are capacitatea de răspuns în cazul incendiilor, cu
încadrarea în timpul de răspuns - de 30 minute prevăzut de Ordinul nr.718/2005 cu
modificările şi completările ulterioare, astfel încât să nu fie afectată capacitatea de
intervenţie a acestuia în sector său de competenţă.
3. Sprijinul acordat intervenţiei serviciului voluntar se face pe baza de reciprocitate,
nu se percepe contravaloarea serviciilor prestate.
III. Drepturile şi obligaţiile părţilor
1. Beneficiarul se obligă:
a) Alarmarea serviciului voluntar se face cu aprobarea primarului localităţii căreia
aparţine acesta, în lipsa acestuia cu aprobarea înlocuitorului acestuia.
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b) Indicarea exactă a locului intervenţiei şi a distanţei de la intrarea în localitate
până la locul incendiului, şi altor detalii privind incendiul.
c) Alarmarea serviciului voluntar Nădlac se face la numerele de telefon:
0257474345; 0728041355; 0728041343.
2.  Prestatorul se obligă:
a) Să intervină cu forţe şi mijloace cu care dispune pentru limitarea propagării şi
stingerii incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, în
cazul alarmării, fără a-şi diminua capacitatea de răspuns a serviciului voluntar
propriu în sectorul de competenţă.
b) Să respecte regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru personalui său;
c) Să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţii.
d) În cazul refuzului participării la intervenţie, prestatorul v-a motiva în scris
aceasta, în termen de 2 zile de la data solicitării colaborării de către beneficiar.
IV. Durata convenţiei
a) Durata convenţiei este nedeterminată, timpul de intervenţie nu se stabileşte.
V. Modificarea convenţiei
a) Modificarea oricarei clauze a convenţiei se poate face numai prin intelegere între
părţi, convenită in scris, cu aprobarea consiliilor locale şi cu avizul Inspectoratului
pentru situaţii de urgenţă al judeţului Arad, prin act aditional.
VI. Incetarea convenţiei

Prezenta conventie încetează:
1. Prin acordul scris al părţilor;
2. Din iniţiativa temeinic motivată a uneia dintre părti, după un termen de 15 zile
lucratoare de la data comunicării scrise.
VII. Răspunderea părţilor

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate prin
prezenta conventie atrage răspunderea parţii în culpă, în afara de cazurile de
exonerare prevazute de lege.

Litigiile ivite în derularea prezentei conventii se soluţioneazî pe cale amiabilă
sau de către judecătorie, ăn cazul ăn care nu s-au soluţionat pe cale amiabilă.

Prezenta convenţie a fost încheiată in două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

Beneficiar Executant
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC CONSILIUL LOCAL ..............

Primar Primar
Vasile Ciceac ..................................


