ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea aderării UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba
la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” din luna iulie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea aderării UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Moții,
Țara de Piatră”, înregistrat cu nr. 15330 /18 iulie 2019;
Ținând cont de prevederile:
- Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei, transmisă cu poşta electronică de
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba sub nr. 14095/4 iulie 2019,
- Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014 – 2020, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 130 din 30 iulie 2014.
Având în vedere prevederile:
- art. 89, art. 90, art. 91, art. 173 alin. 1 lit. e și art. 173 alin. 7 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 35 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 273/2006 finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Aprobă aderarea UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitare „Moții, Țara de Piatră”, persoană juridică de drept privat, non
politică, independentă, cu scop nepatrimonial.
Art. 2. Alocă suma de 200 lei din bugetul propriu al Județului Alba reprezentând aportul
în bani la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”.
Art. 3. Desemnează reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Moții, Țara de Piatră” pe domnul Viorel-Marius CABA, cetăţean român, cu domiciliul în
municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Crețulescu, nr. 23, judeţul Alba, posesor al C.I. seria AX nr.
693874, eliberat de SPCLEP Alba Iulia la data de 27.11.2017, CNP 1790518011111, având
funcţia de consilier superior al Consiliului Judeţean Alba.
Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Județului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Județului Alba, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de
Piatră”, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică,
Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului de accesare și coordonare proiecte, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 154
Alba Iulia, 19 iulie 2019

Prezentul proiect de hotărâre:
¾ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete – Serviciul accesare şi coordonare proiecte din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
¾ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 15330 / 18.07.2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la privind aprobarea aderării
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba
la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”

I. Expunere de motive
Ordonanţa Guvernului României nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, prevede că
persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi în interesul unor colectivităţi pot
constitui asociaţii sau adera la acestea, în condiţiile prevăzute de lege.
Mai mult decât atât, Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019,
conferă dreptul unităţilor administrativ-teritoriale de a se asoia, formând asociații de dezvoltare
intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, în scopul
realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional.
În cuprinsul Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, aprobată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.130 din 30 iulie 2014, una dintre direcțiile strategice
urmărește consolidarea şi realizarea de forme asociative ce susţin parteneriatul teritorial între
unităţi administrative ce contribuie la dezvoltarea economică, socială, educațională şi culturală a
judeţului.
De asemenea, Obiectivul strategic 3 - Conservarea valorilor culturale şi protecţia
mediului, factori ai identităţii şi dezvoltării economice prin turism subsumează la rândul său trei
obiective prioritare: 3.1. – Conservarea patrimoniului cultural, tangibil şi intangibil, pentru
dezvoltarea durabilă a turismului, 3.2. – Menţinerea integrităţii patrimoniului natural şi 3.3. –
Valorificarea prin turism a patrimoniului cultural şi natural. Fiecare dintre cele 3 obiective
prioritare au prevăzute politici proprii de ducere la îndeplinire.
Conform celor expuse, există cadrul legal care să permită asocierea între unitățile
administrativ teritoriale şi sunt întrunite şi considerentele de oportunitate pentru aderarea
Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, alături de celelalte unităţi administrativ-teritoriale
enumerate.
II. Descrierea situaţiei actuale
În acord cu obiectivele cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada
2014-2020, este şi iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale din zona Țării Moților care s-au
asociat, constituind Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”, persoană
juridică de drept privat şi de utilitate publică.
Scopul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”, așa cum este
enunţat în cuprinsul Actului constitutiv şi al Statutului, constă în crearea cadrului de cooperare
între unitățile administrativ teritoriale din zona Țării Moților, în vederea coordonării activității
de dezvoltare durabilă în domeniile: infrastructura de transport, turistică și de agrement;
turism, agricultură și creșterea animalelor; silvicultură, protecția mediului și biodiversitate;
prezervarea culturii, artei și meșteșugurilor tradiționale; promovarea zonei ca destinație
turistică și de investiții, sănătate și securitate prin facilitarea cooperării și schimbului de
informații între furnizorii de astfel de servicii publice.
III. Reglementări anterioare
IV. Baza legală
- art. 89, art. 90, art. 91, art. 173 alin. 1 lit. e și art. 173 alin. 7 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

- art.35 alin.3 şi 4 din Legea nr. 273/2006 finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Regulamentele (UE) ale Parlamentului European şi Consiliului privind fondurile
europene - 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 - şi alte programe – Erasmus+, Orizont 2020, Europa pentru Cetăţeni, Europa
creativă, LIFE, EaSI, etc.
VI. Impact financiar asupra bugetului
Contribuția de 200 lei din bugetul propriu al unității administrativ teritoriale, Judeţul Alba
reprezentând aportul în bani la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Moții,
Țara de Piatră”.
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Elaborarea unei strategii de dezvoltare teritorială integrată și a unui set de acțiuni în
zona Țara Moților, finanțate prin intermediul instrumentelor de dezvoltare teritorială și anume
Investiții Teritoriale Integrate (ITI).
Investițiile Teritoriale Integrate sunt instrumente financiare care promovează utilizarea
integrată a fondurilor și au la bază nevoile locale pentru a stimula dezvoltarea integrată și
cooperarea la nivel trans-sectorial și subregional, conducând astfel la sinergii între fondurile
ESI și alte surse de finanțare (de exemplu, bugetul național sau local).
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr.
57 /2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de
consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean
sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 154 din 19
iulie 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în
vederea supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului
Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării UAT - Județul Alba prin Consiliul
Județean Alba la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”

Direcțiile strategice de dezvoltare teritorială prevăzute în Strategia de Dezvoltare a
Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.130
din 30 iulie 2014, vizează coeziunea și competitivitatea, punând bazele unei platforme comune
de dezvoltare durabilă a județului și ghidând integrarea și coordonarea politicilor sectoriale cu
cele teritoriale. Una dintre direcțiile strategice prevăzute, urmărește organizarea și consolidarea
formelor asociative ce promovează parteneriatul teritorial între unităţi administrativ teritoriale ce
contribuie la dezvoltarea economică, socială, educațională şi culturală a judeţului.
Legislația actuală privind asocierea intercomunitară creează premisele favorabile pentru
utilizarea acestei forme de asociere ca angrenaj pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de
utilitate publică, în special datorită faptului că oferă multiple oportunități instituționale.
Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, asociațiile de
dezvoltare intercomunitară sunt structuri organizatorice, cu personalitate juridică, de utilitate
publică ce se pot constitui din două sau mai multe unități administrativ teritoriale, ca urmare a
identificării unui scop comun, acela de a realiza în comun proiecte de dezvoltare durabilă de
interes zonal sau regional precum și a furnizării în comun a unor servicii publice.
Asocierea între unitățile administrativ teritoriale implică o punere în comun a resurselor
umane și financiare locale, creând astfel un cadru favorabil pentru dezvoltarea durabilă zonală și
regională privind creșterea calității serviciilor publice.
În acest context s-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Moții, Țara de
Piatră”, potrivit încheierii nr. 932/CC/2019 la Judecătoria Alba Iulia, având codul de
înregistrare fiscală (C.I.F.) 40812384, emis la data de 20.03.2019, cu sediul în orașul Zlatna,
Piața Unirii, nr. 1 A, județul Alba. Asociația este persoană juridică de drept privat, non-politică,
independentă, cu scop nepatrimonial și este constituită și funcționează în temeiul Ordonanței
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.
Asociația are ca scop crearea cadrului de cooperare între unitățile administrativ
teritoriale din zona Țării Moților, în vederea coordonării activității de dezvoltare durabilă în
domeniile: infrastructura de transport, turistică și de agrement; turism, agricultură și creșterea
animalelor; silvicultură, protecția mediului și biodiversitate; prezervarea culturii, artei și
meșteșugurilor tradiționale; promovarea zonei ca destinație turistică și de investiții, sănătate și
securitate prin facilitarea cooperării și schimbului de informații între furnizorii de astfel de
servicii publice.
În acest sens, în Zona Țării Moților se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii, întărirea
economiei şi a comunităţilor locale, conservarea valorilor naturale şi a moştenirii culturale.
Pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară au avut loc întâlniri la care
au participat reprezentanți ai autorităților publice locale și regionale unde au fost prezentate
scopul și obiectivele comune ale unităților administrativ teritoriale din zona Țării Moților.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Alba sub numărul 14095 din 04.07.2019,
Asociația constituită pune la dispoziția Consiliului Județean, Statutul și Actul constitutiv al
asociației în vederea aderării Județului Alba.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Moții, Țara de Piatră” prin scopul propus
răspunde direcțiilor de dezvoltare pe care Consiliul Județean Alba le-a stabilit prin Strategia de
Dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014 – 2020 care prevede dezvoltarea formelor
asociative ce promovează parteneriatul teritorial între unități administrative, contribuie la
dezvoltarea economică, socială, educațională şi culturală a județului.
De asemenea, Obiectivul strategic 3 - Patrimoniul un motor al creativității – Protecția
valorilor culturale și de mediu, factori ai identității și dezvoltării economice prin turism,
subsumează la rândul său trei obiective prioritare care corespund scopului urmărit prin
înființarea asociației: 3.1. – Conservarea patrimoniului cultural, tangibil şi intangibil, pentru
dezvoltarea durabilă a turismului, 3.2. – Menţinerea integrităţii patrimoniului natural şi 3.3. –
Valorificarea prin turism a patrimoniului cultural şi natural. Fiecare dintre cele 3 obiective
prioritare au prevăzute politici proprii de ducere la îndeplinire.
Conform celor expuse, sunt întrunite condițiile şi considerentele de oportunitate pentru
aderarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, alături de celelalte unități administrativteritoriale enumerate, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”.
Având în vedere cele expuse mai sus vă propunem inițierea proiectului de hotărâre de
aprobare a aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”.

Director executiv,
Marian AITAI

Şef serviciu,
Lenica BUCUR

Întocmit,
Simona Leterna

Prezentul proiect de hotărâre:
¾ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete – Serviciul accesare şi coordonare proiecte din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
¾ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

ROMÂNIA
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 199 din 26 iulie 2018 și a
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131 din 30 mai 2019 în legătură cu aprobarea
Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului
Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de
investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul de proiecte nr.
POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” din luna iulie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 199
din 26 iulie 2018 referitor la aprobarea Acordului de parteneriat și a Hotărârii nr. 131 din 30
mai 2019 referitor la aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea
Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8,
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul de
proiecte nr. POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866, înregistrat sub nr. 15514/
19.07.2019;
Ţinând cont de prevederile:
- Solicitării de clarificări 1 a ADR Centru, înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr.
14954 din 15.07.2019;
- Strategiei de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020;
- Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – Condiţii
generale pentru accesarea fondurilor;
- Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul
aferent POR, Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de
investiţii 8.1.-Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități,
Obiectivul Specific 8.1- Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de
nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operaţiunea A - Ambulatorii, Apel de
proiecte POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7Regiuni, Cod apel POR/266/8;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit d, art.173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare ;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
aprobate prin HG nr.93/2016, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 199 din 26
iulie 2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT Județul
Alba și Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în vederea implementării proiectului
„Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1.,
Operaţiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7Regiuni - cod apel
POR /266/8 în sensul că Acordul de parteneriat încheiat între UAT Județul Alba – lider de
proiect (partener 1) și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia (partener 2) în vederea
implementării Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” va avea conţinutul
conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. II. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 131 din
30 mai 2019 privind aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea
Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8,
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul de
proiecte nr. POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866 care va avea următorul cuprins:
„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în Proiect a UAT Județul Alba, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0% din valoarea
eligibilă a proiectului, în cuantum de 0,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Extindere,
Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia”.”
Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi
bugete şi Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 155
Alba Iulia, 19 iulie 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
¾ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
¾ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete – Serviciul accesare şi coordonare proiecte din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
¾ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii,
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului,
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 155 din 25 iulie 2019

SPITALUL JUDEŢEAN
DE URGENŢĂ ALBA IULIA

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Acord de parteneriat
nr. _______/__________
pentru realizarea proiectului
„EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE IN VEDEREA RELOCARII
AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
ALBA IULIA”
Art. 1. Părţile
1. UAT Județul Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr.1, județul
Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel:
¾ Cont solicitant, cod IBAN: RO37TREZ24A660601550113X – Trezoreria Municipiului
Alba Iulia.
2. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, cu sediul în municipiul Alba Iulia,
Bd.Revoluției 1989, nr.23, județul Alba, cod 510007, cod fiscal 4613342, având calitatea
de Partener 2, astfel:
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de
plată1:
¾ RO11TREZ00221F401600XXXX – Sume primite în cadrul mecanismului decontării
cererilor de plată- Trezoreria Municipiului Alba Iulia
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:
¾ RO79TREZ00221F480101XXXX- Fondul European de Dezvoltare (FEDR) –Sume
primite în contul plăților efectuate în an curent - Trezoreria Municipiului Alba Iulia;

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.
93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.
93/2016;
1

¾ RO26TREZ00221F480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) –Sume
primite în contul plăților efectuate în anii anteriori - Trezoreria Municipiului Alba Iulia;
¾ RO70TREZ00221F480103XXXX - Fondul European de Dezvoltare (FEDR) –
Prefinanțare- Trezoreria Municipiului Alba Iulia;
¾ RO74TREZ00221F427000XXXX – Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice
finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate
din Fonduri Europene Nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 20142020 - Trezoreria Municipiului Alba Iulia.
au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
(1)

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le
revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: EXTINDERE, MODERNIZARE
SI DOTARE IN VEDEREA RELOCARII AMBULATORIULUI INTEGRAT AL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA, care este depus în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1-Investiţii în infrastructurile
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de
la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operațiunea A – Ambulatorii,
Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor
de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, apelul de proiecte cu titlul
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8, (Cod generat MySMIS 124866Extindere, modernizare si dotare in vederea relocarii ambulatoriului integrat al spitalului
judetean de urgenta Alba Iulia), precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a
contractului de finanțare.

(2)

Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare.
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

(1)

Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din
Cererea de finanţare:

Organizaţia

Roluri şi responsabilităţi

Lider de parteneriat
(Partener 1)

Activitati derulate pana la depunerea cererii de finantare
1. Intocmirea cererii de finantare
Intocmirea dosarului cererii de finantare
Valoare : 0,00 lei inclusiv TVA
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
2

Activitati ulterioare semnarii contractului de finantare
1. Demararea implementarii proiectului
Valoare estimata: 0 lei
Dupa semnarea contractului de finantare, se va organiza o
sedinta de lansare a proiectului la care va participa echipa de
management formata din reprezentantii celor 2 parteneri. Se vor
prezenta obiectivele proiectului, activitatile si responsabilii de activitati
impreuna cu calendarul de realizare a activitatilor, bugetul proiectului.
Se vor pune la dispoziția echipei de management resursele materiale
alocate: spatiul de desfasurare a activitatii, birotica necesare si tehnica
de calcul. Se va constitui un comitet de coordonare si monitorizare
format din 5 membri, 3 din partea partenerului UAT Judetul Alba si 2
din partea partenerului 2 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia.
2. Derulare proceduri de Achiziții
a. Servicii de Proiectare;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
b. Contract de Executie;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
c. Publicitatea si informarea proiectului;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
d. Audit financiar;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
e. Dirigentie de santier;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
Valoare estimata: 0 lei
Procedurile de achizitii se vor derula cu respectarea
prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice, respectiv Legea
98/2016.
3.

Managementul proiectului;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
Valoare estimata: 0 lei
Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa mixta
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formata din reprezentanti ai celor 2 parteneri. Activitatea de
management va fi monitorizata permanent de catre comitetul de
coordonare si monitorizare organizat la nivelul parteneriatului.
Atributiile echipei de management:
-

Derulare proceduri achizitii

-

Intocmire rapoarte de progres si rapoarte tehnico – financiare

-

Intocmire cereri de rambursare si cereri de plata

-

Contabilitatea proiectului

-

Pastrarea si arhivarea documentelor

-

Coordonarea activitati de informare si publicitate

-

Actualizare devize investitii, grafic activitati
Atributii ale comitetului de coordonare si monitorizare:

4.

-

Verifica activitatea echipei de management in sensul incadrarii
in calendarul activitatilor, bugetul proiectului

-

Avizeaza documentele depuse catre OI ADR Centru in cadrul
activitatilor de implementare

-

Avizeaza propunerile echipei de management cu privire la
actualizarea elementelor contractului de finantare (grafice de
implementare, cash flow si buget, echipa de management)
Informare si publicitate;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia

Valoare estimata: 19.337,50 lei inclusiv TVA – cheltuieli
eligibile;
Activitatea se va desfasura cu respectarea cerintelor
finantatorului cuprinse in Manualul de Identitate Vizuală. Toate
activitatile de informare si publicitate aferente proiectului vor fi
realizate ulterior obtinerii avizului specific din partea finantatorului.

5.

Evaluare finala;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
Valoare estimata: 0 lei;

La finalizarea implementarii proiectului se vor desfasura
activitatile de evaluare finala care includ:
- Incadrarea in bugetul proiectului
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-

Incadrarea in calendarul activitatilor
Gradul de realizare al obiectivelor stabilite
Atingerea indicatorilor de proiect stabiliti in Cererea de
finantare.
Activitatea urmeaza a fi realizata de comitetul de coordonare şi
monitorizare.
UAT Judetul Alba va asigura intreaga cofinantare a proiectului,
respectiv suma de 214.015,00 lei, transferand sumele aferente
partenerului 2, Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, care va
gestiona direct fluxurile financiare in conformitate cu reglementarile
legale in vigoare.
Partener 2

Activitati derulate pana la depunerea cererii de finantare
1. Servicii de proiectare
Servicii de proiectare aferente intocmirii SF mixt
Valoare : 73.500,00 lei inclusiv TVA
Responsabil:
i. Partener 2 SJU Alba Iulia,
2. Intocmirea cererii de finantare
Intocmirea dosarului cererii de finantare
Valoare : 0,00 lei inclusiv TVA
Responsabil:
iii. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
iv. Partener 2 SJU Alba Iulia
Activitati ulterioare semnarii contractului de finantare
1. Demararea implementarii proiectului
Valoare estimata: 0 lei
Dupa semnarea contractului de finantare, se va organiza o
sedinta de lansare a proiectului la care va participa echipa de
management formata din reprezentantii celor 2 parteneri. Se vor
prezenta obiectivele proiectului, activitatile si responsabilii de activitati
impreuna cu calendarul de realizare a activitatilor, bugetul proiectului.
Se vor pune la dispoziția echipei de management resursele materiale
alocate: spatiul de desfasurare a activitatii, birotica necesare si tehnica
de calcul. Se va constitui un comitet de coordonare si monitorizare
format din 5 membri, 3 din partea partenerului UAT Judetul Alba si 2
din partea partenerului 2 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia.
2. Derulare proceduri de Achiziții
a. Servicii de Proiectare;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
b. Contract de Executie;
Responsabil:
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i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
c. Publicitatea si informarea proiectului;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
d. Audit financiar;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
e. Dirigentie de santier;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
Valoare estimata: 0 lei
Procedurile de achizitii se vor derula cu respectarea
prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice, respectiv Legea
98/2016.
3. Executie servicii de Proiectare;
Responsabil:
i. Proiectant;
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia;
Valoare estimata: 290.150,56 lei inclusiv TVA – cheltuieli
eligibile;
Serviciile de proiectare se vor realiza avand in vedere
prevederile programului de finantare POR, Axa 8, Prioritatea de
investiție 8.1, Operatiunea A – Ambulatorii, precum si legislatia in
vigoare in domeniul constructiilor si instalatiilor.
4.

Executie lucrari de constructii si instalatii;
Responsabil:
i. Partener 2 SJU Alba Iulia,
ii. Diriginte de santier
iii. Proiectant

Valoare estimata: 10.257.785,94 lei inclusiv TVA – cheltuieli
eligibile;
Investitia propusa presupune executia de lucrari de constructii
si instalatii de modernizare, extindere si dotare in vederea relocarii
ambulatorului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia.
Activitatea de executie a lucrarilor de constructii si instalatii va fi
monitorizata de dirigintii de santier, totodata beneficiind de suport din
partea proiectantului.
5.

Managementul proiectului;
Responsabil:
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i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
Valoare estimata: 0 lei
Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa mixta
formata din reprezentanti ai celor 2 parteneri. Activitatea de
management va fi monitorizata permanent de catre comitetul de
coordonare si monitorizare organizat la nivelul parteneriatului.
Atributiile echipei de management:
-

Derulare proceduri achizitii

-

Intocmire rapoarte de progres si rapoarte tehnico – financiare

-

Intocmire cereri de rambursare si cereri de plata

-

Contabilitatea proiectului

-

Pastrarea si arhivarea documentelor

-

Coordonarea activitati de informare si publicitate

-

Actualizare devize investitii, grafic activitati
Atributii ale comitetului de coordonare si monitorizare:

6.

-

Verifica activitatea echipei de management in sensul incadrarii
in calendarul activitatilor, bugetul proiectului

-

Avizeaza documentele depuse catre OI ADR Centru in cadrul
activitatilor de implementare

-

Avizeaza propunerile echipei de management cu privire la
actualizarea elementelor contractului de finantare (grafice de
implementare, cash flow si buget, echipa de management)
Informare si publicitate;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia

Valoare estimata: 19.337,50 lei inclusiv TVA – cheltuieli
eligibile;
Activitatea se va desfasura cu respectarea cerintelor
finantatorului cuprinse in Manualul de Identitate Vizuală. Toate
activitatile de informare si publicitate aferente proiectului vor fi
realizate ulterior obtinerii avizului specific din partea finantatorului.
7.

Audit financiar;
Responsabil:
i. Partener 2 SJU Alba Iulia,
ii. Auditor financiar
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Valoare estimata: 59.976,00 lei inclusiv TVA – cheltuieli
eligibile;
Se vor întocmi rapoarte de audit care sa confirme că,
cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:
o necesare pentru realizarea proiectului,
o prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului,
o în conformitate cu principiile unui management financiar
sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport
optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform
prevederilor OUG 66/2011);
o efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi,
o cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
o înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la
bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile,
să fie dovedite prin documente originale.
8.

Evaluare finala;
Responsabil:
i. Partener 1 UAT JUDETUL ALBA
ii. Partener 2 SJU Alba Iulia
Valoare estimata: 0 lei;

La finalizarea implementarii proiectului se vor desfasura
activitatile de evaluare finala care includ:
- Incadrarea in bugetul proiectului
- Incadrarea in calendarul activitatilor
- Gradul de realizare al obiectivelor stabilite
- Atingerea indicatorilor de proiect stabiliti in Cererea de
finantare.
Activitatea urmeaza a fi realizata de comitetul de coordonare şi
monitorizare.
(2)

Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum
este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

Organizaţia

Contribuţia (unde este cazul)

Lider de parteriat
(Partener 1)

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)
0,00 lei - 0%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (inclusiv
0,00 lei - 0%
TVA)
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv
TVA)
0,00 lei - 0 %

UAT Judeţul Alba
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Partener 2
Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia

(3)

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)
214.015,00 lei - 2%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (inclusiv
TVA)
0 lei - 100%
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (inclusiv
TVA)
214.015,00 lei – 2%

Plăţile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr.
93/2016. Ȋn acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:
a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de
parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de
parteriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice derulate de
aceştia;
b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către
OI/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea
verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de
parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare
activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și
(2) din acordul de parteneriat.
c) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele
pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării
valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform
prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4.
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat
Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la
data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea.
Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la
extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)
A. Drepturile liderului de parteneriat
(1)

Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror
informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a

3

A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

4

A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).
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cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind
atribuirea contractelor de achiziţie.
B. Obligaţiile liderului de parteneriat
(1)

Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

(2)

Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre
progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi
financiare.

(3)

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.

(4)

Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cătreOI/autoritatea de management a
cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres
etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

(5)

Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului
în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile,
privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate,
în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până
la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a
proiectului, oricare intervine ultima.

(6)

Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în
conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a
indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și
partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate
la rambursare/plată.

(7)

În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia
a fost cauzat prejudiciul.

(8)

În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
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(9)

Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului
aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele
său de către Autoritatea de management.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor
A. Drepturile Partenerului 2

(1)

Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de
către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect.
Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de
rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca
eligibile.

(2)

Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie
informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul
departeneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(3)

Partenerul 2 are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privinţa
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.),
înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.
B. Obligaţiile Partenerului 2

(4)

Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare
în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile,
informării şi publicității în implementarea activităților proprii.

(5)

Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre
verificare:

(6)

Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare:

(7)

Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele
justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată:

(8)

Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau
european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea
modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci)
zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

(9)

În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde
dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la
sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție
documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport
hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate
astfel încât, să permită verificarea lor.
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(10) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
(11) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în
conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a
indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund
proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la
rambursare/plată.
(12) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume
necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare
de la data primirii notificării.
(13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi
analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea
Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
(14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în
condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile
pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.
(15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile
și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu
regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci)
ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.
(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar
cu liderul de proiect.
(17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit
pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de
nereguli, conform legislației în vigoare.
(18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor
cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.
(19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.
(20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire
menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.
Art. 7. Achiziții publice
(1)

Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea
legislației în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de
AM/OI și/sau alte organisme abilitate.
Art. 8. Proprietatea

(1)

Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins,
a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, şi
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data
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efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în
această perioadă.
(2)

Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun etc. ce
au facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor
de transport în comun, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de
desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.Părţile au
obligaţia să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice
formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o
perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația
respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul
realizării proiectului.
Art. 9. Confidențialitate

(1)

Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg
să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din
prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 10. Legea aplicabilă

(1)

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2)

Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării
anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai
atunci când este convenită de toate părţile.
Art. 11. Dispoziţii finale

(1)

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu
le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru
cererea de finanţare.
Semnături

Lider de
parteneriat
(Partener 1)

DUMITREL Ion
Președinte
Consiliul Județean Alba

Semnătura

Data şi locul
semnării
25.07.2019
Alba Iulia

Partener 2

MARZA Simona Diana
Manager
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Semnătura

Data şi locul
semnării
25.07.2019
Alba Iulia
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
199 din 26 iulie 2018 și a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131 din 30 mai 2019 în
legătură cu aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară
8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul
de proiecte nr. POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866

I. Expunere de motive
În baza Solicitării de clarificări 1 a ADR Centru cu nr. 25746/15.07.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Alba sub nr. 14954/15.07.2019, se solicită clarificarea unor aspecte ce țin de
cofinanțarea la cheltuielile eligibile ale proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea
Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”. De asemenea,
se solicită refacerea și retransmiterea unor documente, printre care și Hotărârea de aprobare a
Acordului de parteneriat, respectiv Hotărârea de aprobare a proiectului menționat, documente în
care se face referire la aspectele legate de cofinanțarea proiectului.
Ținând cont de faptul că, în Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 20142020, domeniul sănătăţii publice ocupă un loc prioritar şi în consecinţă, pentru Consiliul
Judeţean Alba este o prioritate asigurarea serviciilor medicale de calitate, obținerea finanțării
pentru implementarea proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” devine importantă.
II. Descrierea situației actuale
Proiectul „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului
Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, propus a fi implementat de către UAT
Județul Alba în parteneriat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, vizează accesul sporit la
serviciile preventive și de îngrijire medicală primară. Aceasta va conduce la eficientizarea
sistemului de sănătate, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor
afecțiuni mai ușoare, cât și reducerea internărilor evitabile. Astfel, prin relocarea Ambulatoriului
din Alba Iulia, Str. Muşeţelului, nr. 2 în spaţiile extinse, modernizate şi dotate din clădirea
spitalului şi policlinicii din Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, se vor
îmbunătăţi condiţiile de preluare şi tratament a pacienţilor, se vor reduce timpii de aşteptare prin
creşterea capacităţii de primire şi prin eficientizarea circuitelor funcţionale.
Proiectul se afla în faza de precontractare începând cu 8 mai 2019, dar urmare adresei
MDRAP nr. 83485/02.07.2019, documentația de contractare a proiectului a fost returnată la OI,
în vederea clarificării anumitor aspecte privind eligibilitatea cererii de finanțare. Prin urmare, s-a
reluat procesul de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 199 din 26 iulie 2018 privind aprobarea
Acordului de parteneriat care va fi încheiat între UAT Județul Alba și Spitalul Județean de
Urgență Alba Iulia în vederea implementării proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în
vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii
sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte
POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7Regiuni - cod apel POR /266/8
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 131 din 30 mai 2019 privind aprobarea
Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific
8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apelul de proiecte nr. POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod
SMIS 124866
IV. Baza legală
- art. 173 alin.1 lit. d art.173 alin.5 lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare ;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
aprobate prin HG nr.93/2016, cu modificările și completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislația comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Regulamentul (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;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr.57
/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de
consilieri județeni, de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean
sau de cetățeni, în condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 155.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
Direcția dezvoltare și bugete
Serviciul accesare și coordonare proiecte
Nr. 15531/19.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
199 din 26 iulie 2018 și a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131 din 30 mai 2019 în
legătură cu aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară
8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii, Apelul
de proiecte nr. POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866

În Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, domeniul sănătăţii
publice ocupă un loc prioritar şi în consecinţă, pentru Consiliul Judeţean Alba este o prioritate
asigurarea serviciilor medicale de calitate. În acest context, a fost depus în vederea obținerii
finanțării din fonduri nerambursabile, proiectul „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea
Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” de către
Parteneriatul între UAT Județul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.
Proiectul menționat vizează accesul sporit la serviciile preventive și de îngrijire medicală
primară în județul Alba. Aceasta va conduce la eficientizarea sistemului de sănătate, prin
diagnosticarea bolilor în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, cât și
reducerea internărilor evitabile. Astfel, prin relocarea Ambulatoriului din Alba Iulia, Str.
Muşeţelului, nr. 2 în spaţiile extinse, modernizate şi dotate din clădirea spitalului şi policlinicii
din Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, se vor îmbunătăţi condiţiile de
preluare şi tratament a pacienţilor, se vor reduce timpii de aşteptare prin creşterea capacităţii de
primire şi prin eficientizarea circuitelor funcţionale.
Documentația de contractare a proiectului, aflat în faza de precontractare începând cu 8
mai 2019, a fost returnată la OI (ADR Centru) urmare a adresei MDRAP nr. 83485/02.07.2019,
în vederea clarificării anumitor aspecte privind eligibilitatea cererii de finanțare. Prin urmare, s-a
reluat procesul de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare.
Astfel, prin Solicitarea de clarificări 1 a ADR Centru cu nr. 25746/15.07.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 14954/15.07.2019, se solicită clarificarea unor
aspecte ce țin de cofinanțarea la cheltuielile eligibile ale proiectului „Extindere, Modernizare și
Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia”. De asemenea, se solicită refacerea și retransmiterea unor documente, printre care și
Hotărârea de aprobare a Acordului de parteneriat, respectiv Hotărârea de aprobare a proiectului
menționat, documente în care se face referire la aspectele legate de cofinanțarea proiectului.
Prin urmare, clarificarea aspectelor menționate presupun modificarea Acordului de
Parteneriat – anexă la HCJ Alba nr. 199/26.07.2018, Art.3 alin 2 Contribuția la co-finanțarea
cheltuielilor totale ale proiectului, în sensul inversării valorilor între cei doi parteneri și
modificarea Art. 3 din HCJ Alba nr. 131/30.05.2019 în sensul menționării contribuției proprii în
Proiect a Județului Alba, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
cât și contribuția de 0% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 0,00 lei, reprezentând
cofinanțarea proiectului „Extindere, Modernizare și Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului
Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”.
Având în vedere cele expuse mai sus vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind
modificarea Hotărârii nr. 199 din 26 iulie 2018 referitor la aprobarea Acordului de parteneriat și
a Hotărârii nr. 131 din 30 mai 2019 referitor la aprobarea Proiectului „Extindere, Modernizare și
Dotare în vederea Relocării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba

Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii,
Apelul de proiecte nr. POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7regiuni, cod SMIS 124866.
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ŞEF SERVICIU,
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