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PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat privind colaborarea dintre 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș  

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Administrația Bazinală de Apă Mureș; 

- raportul de specialitate nr. 10164/6 iunie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile adresei nr. 12048/26 mai 2017 a Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Centru, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

9802/26 mai 2017, prin care Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru ne comunică 

Memorandumul privind adoptarea acordului de parteneriat între unități administrativ-teritoriale 

și instituții publice. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e raportat la art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat privind colaborarea dintre 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș în vederea 

asigurării cu operativitate a cadrului necesar implementării proiectului „Modernizare drum 

județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești 

Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - 

Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)” depus spre finanțare prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Bazinale de Apă Mureș, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 187 

Alba Iulia, 6 iunie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 187 din 6 iunie 2017 

 

 

Acord de parteneriat privind colaborarea dintre 

Administrația Bazinală de Apă Mureș și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba 

 

 

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, și a Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cod 

de identificare fiscal (CIF) 4562583, cu sediul în Alba Iulia, str. IIC Brătianu, nr. 1, telefon 

0258.813380, fax 0258.812580, reprezentat legal prin Ion DUMITREL – în calitate de 

președinte al Consiliului Județean Alba, 

și 

Administrația Bazinală de Apă Mureș, cod de identificare fiscal (CIF) RO 23719936, cu 

sediul în Tîrgu Mureș, str. Koteles Samuel, nr. 33, telefon 0265.260.289, fax 0265.264.290, 

reprezentat prin Cristian Constantin STOIAN în calitate de director, au convenit încheierea 

prezentului Acord de cooperare. 

Cadru general 

 Prin intermediul Axei Prioritare 6 a POR denumită „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 

de importanță regională” se finanțează modernizarea drumurilor județene, având ca obiectiv 

specific creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea 

rețelei TENT (Rețeaua Trans Europeană de Transport). 

 Conectarea la Rețeaua Trans Europeană de Transport a drumurilor județene modernizate 

prin POR presupune lucrări de modernizare inclusiv a podurilor/podețelor peste ape curgătoare, 

aflate în corpul drumurilor județene, respectiv lucrări în albia rîurilor pentru protecția și 

modernizarea podurilor. 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind 

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, 

în cazul investițiilor în infrastructură sau producție trebuie respectat caracterul durabil al 

investiției timp de 5 ani de la data plății finale, inclusiv prin menținerea proprietății asupra 

elementelor de infrastructură. 

Art. 1. Obiectul acordului de parteneriat 

(1) Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părți în 

vederea asigurării cu operativitate a cadrului necesar implementării Proiectului „Modernizare 

drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - 

Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - 

Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” finanțat prin Programul Operațional Regional 

2014-2020, denumit în continuare POR. 

(2) Părțile vor colabora în limitele competențelor stabilite prin actele normative în 

vigoare, îndeplinirea în comun a obiectivelor Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: 

Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - 

Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium 

Sat - DN 74 (Cerbu) ” eligibil în cadrul POR. 

Art. 2. Obligațiile Consiliului Județean Alba 

(1) În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Consiliul Județean Alba, 

prin direcțiile de specialitate, are obligația depunerii și implementării proiectului „Modernizare 

drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - 

Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - 

Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în conformitate cu Ghidul solicitantului, 

asumându-și prin cererea de finanțare întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor și 



indicatorilor prevăzuți în aceasta. 

(2) Consiliul Județean Alba va informa de îndată Administrația Bazinală de Apă Mureș 

cu privire la orice act sau fapt care fac imposibilă implementarea proiectului menționat la alin. 1. 

Art. 3. Obligațiile Administrației Bazinale de Apă Mureș 

(1) În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Administrația Bazinală 

de Apă Mureș va analiza în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 5 zile de la primirea acesteia, 

cererea de parteneriat a Consiliului Județean Alba. 

(2) După emiterea acordului său, Administrația Bazinală de Apă Mureș va informa în 

termen de 5 zile lucrătoare Consiliul Județean Alba beneficiar POR asupra semnării acordului de 

parteneriat. 

(3) Pe toată perioada de derulare a prezentului acord de parteneriat, precum și pe perioada 

de durabilitate a proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - 

Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - 

Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ”, 

Administrația Bazinală de Apă Mureș se obligă să păstreze dreptul de administrare asupra 

albiilor Râurilor Aiudul de Sus (km 3+500), Scurgere (km 10+420), Geogel (km 39+750), Valea 

Runcului (km 44+080), Valea Barnii (km 49+660), Geoagiu (km 56+430), Scurgere (km 

61+430), Valea Breaza (km 61+970), Valea Buciumanilor (km 66+480), Valea Albă 

(Buciumanilor km 67+670), Valea Șesii (km 68+950), Valea Buciumanilor (km 71+830), Valea 

Buciumanilor (km 74+270), Valea Abruzel (km 74+900), Abrud (km 76+890), traversate de 

drumul județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - 

Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - 

Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu), care face obiectul proiectului depus în cadrul 

cererii de finanțare nr. 108707. 

Art. 4. Termene 

(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 10 ani și intră în vigoare la data semnării 

de către ambele părți. 

(2) Obligațiile prevăzute la art. 2 și art. 3 ale prezentului acord se vor realiza până la data 

de …………... 

Art. 5. Comunicare 

(1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informațiile necesare ducerii la 

îndeplinire a obiectului prezentului acord de parteneriat, conform legislației în vigoare și cu 

aplicarea principiului nevoii de a cunoaște. 

(2) Comunicarea datelor menționate la alin. 1 se poate face prin toate mijloacele 

recunoscute  și acceptate de părți. 

Art. 6. Dispoziții finale 

(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord de parteneriat, 

părțile vor notifica una celeilalte, în scris, persoana responsabilă cu implementarea prevederilor 

acestuia. 

(2) Orice modificare și/sau completare a prezentului acord de parteneriat se face în scris, 

prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele. 

(3) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării acordului de parteneriat, 

transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate. 

 

 Prezentul acord s-a semnat azi …………………….., în două exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

 

JUDEȚUL ALBA   ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ MUREȘ 

    CONSILIUL JUDEŢEAN 

              PREŞEDINTE 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui  

Acord de parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  

și Administrația Bazinală de Apă Mureș  

 

 

 

În cadrul  apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională - Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, în 

data de 12 ianuarie 2017, Judeţul Alba a depus cererea de finanțare a Proiectului „Modernizare 

drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - 

Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - 

Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, împreună cu toate anexele, cerere înregistrată 

cu nr. C/AB/2017/6/6.1/2/107/13 ianuarie 2017. 

 Prin lucrările de modernizare propuse se urmărește creșterea gradului de accesibilitate a 

zonelor rurale și urbane din județul Alba situate în proximitatea rețelei TEN-T de baza, creşterea 

portanței drumului județean DJ 107I. 

Prin adresa nr. 12048/26 mai 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 9802/26 mai 2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru ne comunică 

Memorandumul privind adoptarea acordului de parteneriat între unități administrativ-teritoriale 

și instituții publice. Memorandumul aprobat de domnul Sorin Grindeanu, prim-ministrul 

Guvernului României, dă posibilitatea consiliilor județene să încheie acorduri de parteneriat cu 

administrațiile bazinale de ape aflate în subordinea Administrației Naționale Apele Române, în 

vederea asigurării cu operativitate a cadrului necesar implementării proiectelor depuse în cadrul  

apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere de importanță regională - Prioritatea de investiții 6.1 -Stimularea mobilității regionale 

prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 187 din 6 iunie 2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Nr.  10164/06.06.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii 

Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Administrația Bazinală de Apă Mureș 

 
În conformitate cu Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul Axei prioritare 6 din cuprinsul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea 

de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 

la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, pot solicita finanțare județele ca 

unități administrativ teritoriale, de sine stătător sau în cadrul unor parteneriate. 

În cadrul  apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională - Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 

Judeţul Alba a depus cererea de finanțare a proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: 

Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - 

Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium 

Sat - DN 74 (Cerbu)”.  

Drumul judeţean DJ107I în lungime de 78,42 km, are originea în municipiul Aiud şi 

punctul de sfârșit în DN74-Abrud  şi face  legătura între Autostrada Sebeș - Turda, drumul 

național DN 74 şi drumul național DN1 (E81), asigurând conectivitatea la coridoarele de 

transport europene și naționale  cu rețeaua TEN-T. 

Conform prevederilor art. 2, alin (3), coroborate cu cele ale art. 7 din Ordonanța 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, podurile și podeţele de pe drumurile județene fac parte integrantă din drumul județean 

respectiv, deci parte din proprietatea publică a judeţului. Lucrările de consolidare și modernizare 

a drumurilor necesită lucrări de consolidare/reabilitare inclusiv în albiile râurilor. 

Statutul juridic al terenurilor aflate în albiile râurilor este cel prevăzut de Legea apelor nr. 

107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Astfel conform art. 3, alin (1) “Aparţin 

domeniului public apele de suprafaţă cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km şi cu 

bazine hidrografice ce depăşesc suprafaţa de 10 kmp, malurile şi cuvetele lacurilor, precum şi 

apele subterane, apele maritime interioare, faleza şi plaja marii, cu bogăţiile lor naturale şi 

potenţialul energetic valorificabil, marea teritorială şi fundul apelor maritime”. Conform art. 4, 

alin (2) „Apele din domeniul public se dau în administrarea Regiei Autonome "Apele Române" 

de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în condiţiile legii”. 

Prin Avizul de gospodărire a apelor, nr. 210/2016, eliberat de Administrația Națională 

"Apele Române" prin Administrația bazinală de apă Mureș, Consiliul Județean Alba în calitate 

de beneficiar trebuie să respecte anumite obligații, printre care: 

 Proprietarii/administratorii lucrărilor de artă (poduri) sunt obligați să asigure 

secțiunea optimă de scurgere a apelor, pe cheltuiala proprie, în limita a două 

lungimi ale lucrării de artă (poduri) în amonte și în limita unei lungimi a lucrării de 

artă (poduri) în aval, pentru a respecta parametrii avizați; 

 Întreținerea albiilor cursurilor de apă în secțiunile amplasării podurilor, precum și 

în zonele de influență. 

Obligațiile respective prevăd intervenții în albiile minore ale cursurilor de apă traversate de 

drumul județean, albiile minore fiind administrate de Administrația Națională "Apele Române" 

prin unitățile sale teritoriale cu personalitate juridică - Administrația Bazinală de Apă Mureș. 

Conform art. 71 al Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 

stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 



social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, în cazul investițiilor în 

infrastructură trebuie respectat caracterul durabil al investiției timp de 5 ani de la data plății 

finale, inclusiv prin menținerea proprietății asupra elementelor de infrastructură. 

Pentru soluționarea condiționalităților aferente emiterii avizului de gospodărire a apelor, 

urmare a intervenției la edificiile existente în albiile râurilor şi respectarea art. 71 al  

Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013, dl. prim-ministru Sorin Mihai GRINDEANU a adoptat prin Memorandum 

acordul-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţiile Bazinale de Apă şi 

Consiliile Judeţene/Consiliile Locale. 

Prin încheierea parteneriatului între administratorul drumului județean (Consiliul Județean 

Alba) și administratorul suprafețelor de teren din albia minoră, aferente podurilor (Administrația 

Națională "Apele Române" prin unitățile sale teritoriale cu personalitate juridică - Administrația 

Bazinală de Apă Mureș) fiecare parte își va putea exercita toate prerogativele care decurg din 

dreptul de administrare asupra imobilului deținut, colaborarea părților ducând la implementarea 

corespunzătoare a proiectului cu finanțare din fondurile europene. 

Acordul-cadru de parteneriat adoptat prin Memorandumul aprobat de dl. prim-ministru 

Sorin Mihai GRINDEANU, sprijină și conduce la posibilitatea încheierii cu operativitate a 

Acordului de parteneriat încheiat între unitatea administrativ teritorială Județul Alba și unitatea 

teritorială a Administrației Naționale "Apele Române", unitatea teritorială cu personalitate 

juridică - Administrația Bazinală de Apă Mureș, ce are în administrare suprafețele aflate în 

domeniul public al statului, suprafețe de interes pentru realizarea și implementarea proiectului 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești 

- Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, pe durata de valabilitate a 

contractului de finanțare. 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1, lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia ”consiliul 

judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională”, raportat la art. 91 alin. 6 lit. ”a” 

„în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din 

societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public judeţean”, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 
 

Director executiv, 

Ioan BODEA 
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