JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr._________ / ___________

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind semnarea unui Acord de parteneriat cu
Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor, cu privire la
siturile Natura 2000 aflate în custodia Consiliului Județean Bihor.
Având în vedere propunerea Asociației Agenția de Management al Destinației Bihor - privind
semnarea unui acord cadru de parteneriat în ceea ce privește custodia Siturilor Natura 2000 ROSCI 0291
"Coridorul Munții Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Pajiștea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul
Vașcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Roșie" - formulată prin adresa înregistrată la
Consiliul Județean Bihor sub nr. 5035/15.03.2016,
Ținând cont de obiectivele asumate prin Convențiile de custodie nr.341, nr. 338, nr.340, nr.337 și
nr.339, încheiate în data de 03.03.2014, între Consiliul Județean Bihor și Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice, pentru Siturile Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munții Bihorului - Codru
Moma", ROSCI 0347 "Pajiștea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Vașcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai",
ROSCI 0267 "Valea Roșie" și faptul că o administrare eficientă a siturilor prin dezvoltarea produselor de
turism într-un mod responsabil, cu respect și atenție față de capitalul natural si cultural, și o colaborare
continuă cu actori din domeniul turismului poate crea destinații de ecoturism la nivelul ariilor naturale
protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor,
Ținând cont de dispozițiile art. 91 alin.(6) lit.(a), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(2), din Legea nr. 215/2001, cu completările și modificările ulterioare,

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE
proiectul de hotărâre privind semnarea unui Acord de parteneriat cu
Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor, cu privire la
siturile Natura 2000 aflate în custodia Consiliului Județean Bihor.

PREŞEDINTE
CORNEL POPA

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ,
PROGRAME ȘI PROIECTE CU FINAȚARE EXTERNĂ
SERVICIUL DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI PLANIFICARE
Nr. _________ / ___________

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind semnarea unui Acord de parteneriat cu
Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor, cu privire la
siturile Natura 2000 aflate în custodia Consiliului Județean Bihor.
Agenția de Management al Destinației Bihor este constituită prin asocierea Județului Bihor,
Universității din Oradea și Asociației Salvatorilor Montani Bihor, având ca scop dezvoltarea durabilă,
crearea, dezvoltarea și managementul destinației turistice Bihor, acordarea suportului necesar pentru
elaborarea, finanțarea și implementarea strategiilor naționale, regionale și locale de dezvoltare a
turismului în județul Bihor, precum și inițierea și dezvoltarea de proiecte cu finanțare europeană,
națională, regională și locală.
Obiectivele Agenției au în vedere dezvoltarea durabilă în arealul ariilor naturale protejate și
dezvoltarea comunităților prin promovarea turismului responsabil:
- Promovarea ariilor naturale protejate de interes comunitar, național și local și folosirea
potențialului turistic al acestora în contextul dezvoltării turismului în județul Bihor;
- Protejarea, conservarea și întreținerea mediului natural, a ariilor naturale protejate și a
patrimoniului cultural, istoric și turistic din județul Bihor;
- Inventarierea resurselor materiale, spirituale, naturale, culturale, istorice și sociale din județul
Bihor și crearea unei baze de date integrate;
- Inițierea și susținerea inițiativelor de dezvoltare a destinațiilor de turism și ecoturism precum și
sprijinirea unităților de management al destinațiilor turistice la nivel zonal;
- Încurajarea și implementarea inițiativelor, practicilor, programelor și proiectelor din domeniul
turismului durabil;
- Inițierea de acțiuni de conștientizare și informare a populației cu privire la necesitatea protecției
naturii și la rolul ariilor naturale protejate
- Dezvoltarea durabilă și promovarea produselor, a valorilor tradiției și ale culturii, a turismului
din zona județului Bihor, promovarea excelenței în domeniul agriculturii, a meșteșugurilor tradiționale,
în vederea creșterii competitivității în acest domeniu și a dezvoltării mediului rural;
Agenția de Management al Destinației Bihor a demarat procesul de elaborare al Strategiei de
dezvoltare a turismului în județul Bihor, aceasta aflându-se în faza inițială de planificare și culegere de
informații.
Prin Convențiile de custodie nr.341, nr. 338, nr.340, nr.337 și nr.339, încheiate în data de
03.03.2014 cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, au fost atribuite în custodia Consiliului
Județean Bihor Siturile Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munții Bihorului - Codru Moma", ROSCI
0347 "Pajiștea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Vașcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267
"Valea Roșie",
Având în vedere cele prezentate și ținând cont de adresa nr. 5035/15.03.2016 din partea Agenției
de Management al Destinației Bihor prin care se propune semnarea unui acord de parteneriat cu privire
la Siturile Natura 2000 aflate în custodia Consiliului Județean Bihor, respectiv ROSCI 0291 "Coridorul
Munții Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Pajiștea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Vașcău",
ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Roșie", considerăm că un astfel de acord va contribui la
o administrare eficientă a ariilor naturale protejate, promovarea lor și folosirea potențialului turistic în

vederea creării unor destinații de ecoturism, precum și la dezvoltarea de programe și proiecte diverse,
prin implicarea mediului academic și actorilor din domeniul turismului.
Luând în considerare Expunerea de Motive nr. __________ din ____________ 2015 a
Președintelui Consiliului Județean Bihor privind semnarea unui Acord de parteneriat cu
Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor, cu privire la siturile Natura 2000 aflate în
custodia Consiliului Județean Bihor,
Ținând cont de art. 91 alin.(6) lit.(a), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM:
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
Aprobarea proiectului de hotărâre privind unui Acord de parteneriat cu Asociația Agenția de
Management al Destinației Bihor, cu privire la siturile Natura 2000 aflate în custodia Consiliului
Județean Bihor, cuprinzând următoarele măsuri:
1. Aprobarea colaborării cu Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor pentru
exercitarea custodiei Siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munții Bihorului - Codru
Moma", ROSCI 0347 "Pajiștea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Vașcău", ROSCI 0084 "FericePlai", ROSCI 0267 "Valea Roșie", aflate în custodia Consiliului Județean Bihor.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Bihor să semneze în numele și pentru Județul
Bihor, Acordul Cadru de Parteneriat cu Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor,
conform Anexei la prezenta hotărâre, care constituie parte integrantă a acesteia.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Anca-Otilia Dodescu
”Imi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
solidar cu întocmitorul înscrisului”

Întocmit
Șef Serviciu,
Cosmin Scridon
”Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”

VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,
”Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi
asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii”

PROIECT
HOTĂRÂREA Nr._______
Din____________________
privind semnarea unui Acord de parteneriat cu
Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor, cu privire la
siturile Natura 2000 aflate în custodia Consiliului Județean Bihor.
Având în vedere Expunerea de motive nr._______ din __________ şi Raportul de
specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă
nr.________ din____________,
Ținând cont de Convențiile de custodie nr.337, nr. 338, nr.339, nr.340 și nr.341,
încheiate în data de 03.03.2014, între Consiliul Județean Bihor și Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice, precum și de Adresa Asociației Agenția de Management al Destinației
Bihor, înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr. 5035/15.03.2016,
În baza prevederilor art. 91 alin.(6) lit.(a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul drepturilor conferite prin art.115 alin.1 lit.(c) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE,
Art. 1 Se aprobă colaborarea cu Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor
pentru exercitarea custodiei Siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munții Bihorului Codru Moma", ROSCI 0347 "Pajiștea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Vașcău", ROSCI 0084
"Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Roșie", aflate în custodia Consiliului Județean Bihor.
Art. 2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Bihor să semneze în numele
și pentru Județul Bihor, Acordul Cadru de Parteneriat cu Asociația Agenția de Management al
Destinației Bihor, conform Anexei la prezenta hotărâre, care constituie parte integrantă a
acesteia.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de
Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă.
Art. 4 Prezenta se comunică la:
- Instituția Prefectului Județului Bihor,
- Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Bihor,
- Direcția de Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă,
- Compartimentul Relații cu Consilierii,
- Agenția de Management al Destinației Bihor.

PREŞEDINTE
Cornel POPA

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. ___________ din _________________ privind semnarea unui
Acord de parteneriat cu Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor, cu privire la siturile Natura 2000 aflate
în custodia Consiliului Județean Bihor.

VIZAT
Președinte
Cornel POPA

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. ______ / ________

ACORD CADRU DE PARTENERIAT
Art. 1 Părți semnatare:
JUDEȚUL BIHOR, CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, cu sediul în Oradea, strada Parcul Traian, nr. 5,
cod poștal 410033, codul fiscal 4244997, reprezentat prin dl. Cornel POPA, președinte, în calitate de lider de
parteneriat
și
Asociația AGENȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI BIHOR, cu sediul în Oradea, Str. Calea
Aradului Nr. 2, Jud. Bihor, CIF 34750279, reprezentată prin dl. ____________________ , _____________, în calitate
de partener
Art. 2 Baza Legală:
Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată - art. 91 alin. (1) lit. e) coroborat cu art.91 alin (6) lit. a)
Ordinul Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de
atribuire a administrării și a custodiei ariilor naturale protejate
Art. 3 Scopul acordului:
Prezentul Acord Cadru de Parteneriat stabilește cadrul de colaborare dintre părțile semnatare sus menționate,
pentru sprijinirea exercitării custodiei Siturilor Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munții Bihorului - Codru
Moma", ROSCI 0347 "Pajiștea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Vașcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI
0267 "Valea Roșie"
Parteneriatul se bazează pe recunoașterea intereselor comune în domeniile de competență, pe deschidere și
bună credință, având ca scop dezvoltarea relațiilor de cooperare între cele două părți prin realizarea de activități
comune și complementare.
Art. 4 Obiective:
a) Realizarea unei comunicări în condiții optime și facilitarea schimbului de informații între părți, în domeniile
de interes comune în cadrul prezentului acord;
b) Asigurarea resurselor materiale, informaționale și financiare, precum și a logisticii aferente, în acord cu
nevoile reale pentru realizarea în condiții optime a activităților comune și complementare, realizate în cadrul
creat de prezentul acord;
c) Colaborarea și susținerea activităților derulate în timpul exercitării custodiei prin furnizarea de expertiză și
resurse umane;
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d) Promovarea și susținerea dezvoltării cunoașterii capitalului natural și cultural pe teritoriul Siturilor Natura
2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munții Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Pajiștea Fegernic",
ROSCI 0200 "Platoul Vașcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Roșie", prin realizarea
unor activități comune care să contribuie la dezvoltarea bazei de cunoaștere și identificarea de soluții
adecvate, în vederea realizării unui management eficient și eficace al ariilor naturale protejate;
e) Sprijinirea și realizarea protecției și conservării capitalului natural și cultural al Siturilor Natura 2000
ROSCI 0291 "Coridorul Munții Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Pajiștea Fegernic", ROSCI
0200 "Platoul Vașcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Roșie", în vederea refacerii și
menținerii structurii și funcțiilor acestora, pe termen mediu și lung;
f) Promovarea și susținerea politicilor, strategiilor, programelor, planurilor și proiectelor de dezvoltare durabilă
în Siturile Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munții Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347
"Pajiștea Fegernic", ROSCI 0200 "Platoul Vașcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea
Roșie", și în vecinătatea acestora;
g) Întărirea și dezvoltarea cunoașterii rolului și importanței managementului Siturilor Natura 2000 ROSCI
0291 "Coridorul Munții Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Pajiștea Fegernic", ROSCI 0200
"Platoul Vașcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Roșie", în interiorul structurilor
funcționale ale partenerului, a comunităților locale din regiune, a altor categorii de factori interesați și a
publicului larg, prin derularea de activități informative și educative;
h) Facilitarea reciprocă a relațiilor de cooperare cu alți factori interesați, în domeniul conservării naturii și a
dezvoltării durabile, prin promovarea reciprocă a imaginii publice a partenerului.
Art. 5 Implementare:
a) Implementarea acestui acord se face de către conducătorii instituțiilor semnatare, sau de către persoane
împuternicite de către aceștia;
b) Fiecare activitate de colaborare va face obiectul încheierii unui protocol de colaborare specific, în baza
prezentului acord, prin care se vor stabili încadrarea activităților în scopul și obiectivele acordului, obligațiile și
drepturile părților, perioada de timp pentru care este semnat protocolul și alte elemente relevante realizării unei bune
colaborări. Adițional fiecărui protocol de colaborare, poate fi încheiat după caz, unul sau mai multe contracte în care
vor fi specificate valorile financiare, termene și condiții specifice, precum și alte elemente relevante pentru buna
derulare a contractului. Se pot stabili după caz condițiile utilizării însemnelor specifice ale partenerilor în cadrul
activităților.
c) Semnatarii acestui acord vor căuta să găsească mijloacele de acțiune cele mai adecvate pentru atingerea
scopului și obiectivelor propuse, bazându-se pe principiile parteneriatului și a responsabilității acțiunilor asumate, cu
respectarea cadrului legal.
Art. 6 Durata acordului:
Prezentul Acord Cadru de Parteneriat produce efecte începând cu data încheierii sale, pe toată perioada de
valabilitate a Convențiilor de custodie nr. 341, nr. 338, nr. 340, nr. 337 și nr. 339, încheiate în data de 03.03.2014,
între Consiliul Județean Bihor și autoritatea centrală responsabilă pentru protecția mediului, pentru Siturile
Natura 2000 ROSCI 0291 "Coridorul Munții Bihorului - Codru Moma", ROSCI 0347 "Pajiștea Fegernic",
ROSCI 0200 "Platoul Vașcău", ROSCI 0084 "Ferice-Plai", ROSCI 0267 "Valea Roșie".
Oricare dintre părți are posibilitatea să denunțe acest acord unilateral cu un preaviz de minim 10 zile.
Denunțarea unilaterală nu trebuie să producă nici un fel de prejudiciu celeilalte părți și trebuie motivată în scris.
Art. 7 Clauze finale:
a) Orice modificare sau completare a prezentului Acord Cadru de Parteneriat se va face cu acceptul ambelor
părți, iar în acest scop se va semna un act adițional care va face parte integrantă din prezentul Acord;
b) Pentru realizarea unor parteneriate în cadrul unor proiecte cu finanțare de la Uniunea Europeană, dată fiind
necesitatea încheierii unor acorduri de parteneriat în conformitate cu cerințele specifice acestor categorii de finanțări,
poate fi încheiat un acord de parteneriat aferent unui astfel de proiect, pe o perioadă delimitată, care să se circumscrie
scopului și obiectivelor prezentului Acord;
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c) Orice litigiu legat de modul de interpretare sau de implementare a prezentului Acord se va soluționa pe cale
amiabilă. În cazul în care nu este posibilă soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor
judecătorești competente;
d) Prezentul Acord Cadru de Parteneriat a fost încheiat azi la data de __________________ în 2 exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.

Consiliul Județean Bihor
Cornel POPA
Președinte

Asociația AGENȚIA DE MANAGEMENT
AL DESTINAȚIEI BIHOR
Director / Președinte
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