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ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

HOTARARE 

  privind aprobarea Acordului de Parteneriat  intre Judetul Alba prin Consiliul judetean Alba si 

Municipiul Aiud prin Consiliul local Aiud in vederea pregatirii si implementarii proiectului  

„Modernizare drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1)- Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-

Macaresti-Barlesti Catun-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-

Bucium-Izbita-Coleseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu),   km.0+000 - km.76+540” 

 

 

Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 aprilie 2015; 

Luand in dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotarare  privind aprobarea Acordului de Parteneriat  

intre Judetul Alba prin Consiliul judetean Alba si Municipiul Aiud prin Consiliul local Aiud in 

vederea pregatirii si implementarii proiectului  „Modernizare drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1)- 

Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macaresti-Barlesti Catun-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-

Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Coleseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu),   km.0+000 - 

km.76+540”; 

 - Raportul de specialitate al Directiei Tehnice nr. 7076 din 20 aprilie 2015 la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat  intre Judetul Alba prin Consiliul judetean Alba 

si Municipiul Aiud prin Consiliul local Aiud in vederea pregatirii si implementarii proiectului  

„Modernizare drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1)- Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-

Macaresti-Barlesti Catun-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-

Izbita-Coleseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu),   km.0+000 - km.76+540”; 

 Tinand cont de acordul de principiu al Municipiului Aiud nr.17732 din 18.12.2014 

inregistrat la Consiliul judetean Alba sub nr.20684/19.12.2014; 

Vazand: 

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 – Comisia cooperare interinstitutionala si 

mediu de afaceri; 

Avand in vedere prevederile: 
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- art.14 si   art. 91, alin (6) , litera c)  din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-art.35 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

In temeiul art. 97, alin.(1)  si art.115-(1), lit c) din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicata,  cu modificarile sicompletarile ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTARARE 

 

 Art.1. Se aproba Acordul de parteneriat  intre Judetul Alba prin Consiliul judetean Alba si 

Municipiul Aiud prin Consiliul local Aiud in vederea pregatirii si implementarii proiectului  

„Modernizare drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1)- Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-

Macaresti-Barlesti Catun-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-

Bucium-Izbita-Coleseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu),   km.0+000 - km.76+540”, prezentat in 

anexa, parte integranta a prezentei hotarari. 

 Art.2 Directia tehnica din cadrul Consiliului judetean Alba va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

Prezenta hotarare de publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica: 

- Institutiei prefectului - judetul Alba; 

-Municipiului Aiud ; 

- Directiei Tehnice din cadrul Consiliului judetean Alba; 

- Directiei de Dezvoltare si Buget din cadrul Consiliului judetean Alba. 

 

PRESEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

                                                                                                               Contrasemneaza, 

                                                                                                              Secretarul judetului 

                                                                                                                Dana POTOPEA 

 

ALBA IULIA, 28.04.2015 

Nr. 76 
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   Anexa la Hotararea nr.76/28.04.2015 
 

     ROMÂNIA                                                                                                           ROMÂNIA 
  JUDEŢIL ALBA                                                                                             MUNICIPIUL AIUD 
Consiliul judeţean                                                                                            Consiliul Local 
 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

Părţile 

1. JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
Piaţa I.I.C.Brătianu, nr.1,  judeţul Alba, tel. 0258/813380, fax 02587813325, codul fiscal 
4562583 – reprezentat de domnul Ion Dumitrel- preşedinte avand calitatea de lider de 
proiect –lider de parteneriat;  

şi 
 
2. MUNICIPIUL AIUD prin  CONSILIUL LOCAL AIUD, cu sediul in municipiul Aiud, str. Cuza 

Vodă, nr. 1, tel. 0258/861310, fax 0258/861280, codul fiscal 4613636-reprezentat prin 
domnul Mihai Horaţiu Josan- primar avand calitatea de partener 1; 

 
au convenit următoarele:  
 
Art.1 Acordul de asociere 
 Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de asociere în 
vederea pregatirii si implementării proiectului „Modernizare drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1) 
Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea Barnii-
Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  
km.0+000 - km.76+540”. Este în înţelegerea părţilor că prezentul acord reprezintă o convenţie 
privind cooperarea parţilor în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări de servicii între 
parteneri şi nu dă naştere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri. 

 

Art. 2 Obiectul acordului 

 2.1.Obiectul acestui acord de asociere  este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 
 contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin 
în pregatirea  proiectului si implementarea activităţilor aferente proiectului: „Modernizare drum 
judetean DJ 107I:Aiud(DN1) Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti 
Catuni-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-
Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000 - km.76+540 ”  , care se afla pe Lista proiectelor 
propuse pentru finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 , Axa prioritară nr. 6 – 
„Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanta regionala” , Prioritate de intervenţie 6.1 – 
„Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”. 
 
Art. 3 Principiile de buna practică ale parteneriatului 

3.1 Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalităţile precizate in 
prezentul acord de parteneriat. 
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3.2 Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluţia proiectului. 

3.3 Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi 
de etică.  

3.4 Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 
conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.  

3.5 Semnatarii prezentului acord înţeleg şi acceptă faptul că rolurile si responsabilităţile prevăzute 
la art. 6.1, ce revin fiecăreia dintre părţile semnatare, vor fi indeplinite prin utilizarea de resurse 
umane proprii şi/sau externalizare de activităţi. Externalizarea de activităţi este acceptată dacă va 
fi  în mod explicit descrisă în cererea de finanţare, la subsecţiunea corespunzătoare şi dacă se 
supune regulilor prevăzute de Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Specifice şi legislaţiei 
naţionale aplicabile.  

Art. 4 Durata acordului 

4.1. Durata acordului este de 5 ani de la data de lansare a procedurii privind achizitia publica de 
servicii de proiectare, in vederea depunerii cererii de finantare. Prelungirea perioadei de 
implementare a proiectului conduce automat la extinderea duratei prezentului acord. 
4.2. In  situatia  in care proiectul va fi declarat neeligibil, prezentul Acord inceteaza de drept, la 
data comunicarii rezultatului. 
  
Art. 5 Drepturi şi obligaţii ale partenerilor 

5.1 Drepturi şi obligaţii ale Liderului de parteneriat  

  -Liderul de Parteneriat –Consiliul judetean Alba va initia procedura de achizitie a serviciilor 
de elaborare a  documentatiei tehnico-economice  in vederea intocmirii proiectului „Modernizare 
drum judetean DJ 107I:Aiud(DN1) Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-
Barlesti Catuni-Cojocani-Valea Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-
Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  km.0+000 - km.76+540 ” aflat pe  pe Lista 
proiectelor propuse pentru finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 , Axa 
prioritară nr. 6 – „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanta regionala” . 
 -Liderul de Parteneriat va depune cererea de finanţare şi anexele acesteia, conform 
formatului şi modalităţilor stabilite prin Ghidul Solicitantului.  
 -Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerului –Municipiul Aiud - furnizarea oricăror 
informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării temei de proiectare, a cererii de 
finantare, a rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor 
în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

    -Costurile angajate de parteneri sunt eligibile în acelaşi fel ca şi costurile angajate de catre 
liderul de parteneriat, corespunzător rolurilor avute în proiect. 

 Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă să colaboreze şi să susţină  
derularea proiectului, inclusiv prin achiziţionarea echipamentelor necesare pentru activităţi de 
informare şi publicitate pe toată durata proiectului. 

 Să respecte termenele de derulare ale proiectului, precum şi termenele prevăzute pentru  
decontarea cheltuielilor. 

 Să ducă la îndeplinire obiectivele asumate prin contract. 
 -Liderul de proiect  va consulta partenerul  cu regularitate, îl va informa despre progresul 
în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
 -Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 
Management / Organismul intermediar POR.  
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 -Liderul de proiect va înainta Organismului Intermediar cererile de rambursare, împreună 
cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 
 -Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare 
pentru cheltuielile angajate de către ceilalalt  partener, care au fost certificate ca eligibile. 
 -În cazul în care partenerul municipiul Aiud, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 
obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea 
proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste 
obligaţii. 
 -În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a 
fost cauzat prejudiciul.  
 
5.2. Drepturi şi obligaţii ale partenerului 

 Să colaboreze şi să susţină derularea proiectului în modalităţile precizate în prezentul  
acord de parteneriat. 

 Să pună la dispoziţie documentatia tehnica (proiectul tehnic) sau să furnizeze expertiza  
sau resursele umane asumate, inclusiv cele necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a 
activităţilor pentru care este responsabil.  

 Sa informeze partenerul  şi să pună la dispoziţia acestuia  documentele necesare ce 
atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate. 
 -Să respecte termenele de derulare a proiectului şi decontarea cheltuielilor. 
 -Să ducă la îndeplinire obiectivele cuprinse in proiect. 
 -Cheltuielile angajate de partenerul Municipiul Aiud, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi 
cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
 -Partenerul are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din 
procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca 
eligibile. 
 -Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 
informat  despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de 
proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
 -Partenerul are dreptul să fie consultat , de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor 
pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 
aprobării de către Autoritatea de Management / Organismul Intermediar POR. 
 -Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, 
Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism 
abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor 
cofinanţate din instrumente structurale.  
 -Partenerul este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 
 -În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect.     
 

Art. 6 Roluri şi responsabilităţi ale partilor în pregatirea si implementarea proiectului 

6.1. Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos: 
 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de proiect  - Intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru 
proiectul „Modernizare drum judetean DJ 
107I:Aiud(DN1) Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-
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Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea 
Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-
Bucium-Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu)  
km.0+000 - km.76+540 ” 

- Întocmirea cererii de finanţare; 
- Asigurarea managementului proiectului; 
- Organizarea licitaţiilor; 
- Contractarea lucrărilor de execuţie si a seviciilor de 

supraveghere a lucrarilor; 
- Supervizarea prealabilă a perioadelor de execuţie 

propuse de către executanţi; 
- Urmărirea încadrării lucrărilor în graficele de timp stabilite; 
- Urmărirea modului de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi 

calitativ, ţinând seama de indicatorii prezentaţi în cererea 
de finanţare; 

- Urmărirea respectării clauzelor contractuale privind 
aspectele de natură tehnică, economică şi juridică 
(subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente 
lucrărilor executate, etc.); 

- Monitorizarea permanentă a respectării recomandărilor de 
protecţie a mediului; 

- Recepţia lucrărilor; 
- Punerea în funcţiune a construcţiilor şi instalaţiilor; 
 

Partener 1 - Participarea în organizarea licitaţiilor; 
- Urmărirea încadrării lucrărilor în graficele de timp stabilite; 
- Urmărirea modului de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi 

calitativ, ţinând seama de indicatorii de realizare din 
matricea cadrului logic a activităţilor proiectului; 

- Urmărirea respectării clauzelor contractuale privind 
aspectele de natură tehnică, economică şi juridică 
(subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente 
lucrărilor executate etc.); 

- Monitorizarea permanentă a respectării recomandărilor de 
protecţie a mediului; 

- Furnizarea de informaţii liderului de proiect pentru 
întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare; 

- Implicarea în evaluarea proiectului; 
- Participarea la recepţia lucrărilor; 
 

 
6.2. Contribuţia partenerilor la la implementarea proiectului 
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 
precizat în prezentul acord. 
 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de proiect 
Consiliul Judeţean Alba 

100% pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice 

96,08% din totalul cheltuielilor de implementare a 
proiectului 

Partener 1 
Primaria municipiului Aiud 

3,92% din totalul cheltuielilor de implementare a proiectului 
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6.3. Plăţi 

Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect - Consiliul Judeţean Alba - 
din contul deschis distinct al proiectului. 

Art. 7 Proprietatea 

 7.1.Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/ extins şi natura 
activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare 
în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 
 7.2. Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii 
ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 
 7.3.Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în 
scopul pentru care au fost achiziţionate. 
 7.4.Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la 
finalizarea proiectului. 
 

Art. 8 Notificări  

8.1 Orice comunicare între Parteneri în legatură cu prezentul Acord se va face în scris. 
8.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire. 
8.3 Comunicările între părti care nu se referă la datele şi informaţiile confidenţiale se pot face prin 
telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia ca primirea comunicării sa fie confirmată şi să 
poată fi dovedită. 
 
Art . 9 Legea aplicabilă 

9.1 Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
9.2 Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării 
anumitor clauze, prin act adiţional,  oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord 
de Parteneriat. 
 
Art. 10 Litigii  

10.1 Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul Acord va fi solutionată 
pe calea negocierilor între Părţi, iar în situatia în care acestea nu ajung la niciun acord privind 
soluţionarea disputei, aceasta va fi soluţionată de instanţele competente, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei aplicabile.  

 

Art.11 Prevederi finale  

11.1 Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost investiţi, 
la data semnării/executării prezentului contract/acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a 
semna si executa prezentul Acord de Parteneriat. 
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Întocmit în 3  exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare. 
 
 
 
Semnături 
Lider de                                     Ion DUMITREL                              Semnatura    …………2015 
Proiect                           Presedinte al Consiliului Judetean Alba                                   Alba Iulia 
 
 
 
Partener                                 Mihai Horaţiu JOSAN                         Semnatura   ………..2015 
                                             Primar, Municipiul Aiud                                                  Alba Iulia 
 
 
 


