CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

Nr. 9277 din 17.05.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad împreună cu Rezervația
Naturală 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad, asumarea angajamentului bugetar necesar pentru
custodie și semnarea acordurilor cadru de parteneriat necesare
Consiliul Județean Bihor are în derulare proiectul ,,Managementul conservativ al siturilor Natura
2000 aflate în custodia Muzeului Țării Crișurilor” SMIS – CSNR 42800 finanțat în cadrul Programului
Operațional Sectorial Mediu 2007 - 2013, proiect în cadrul căruia a fost realizat și Planul de Management
Integrat pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0240 Tășad și al Rezervației Naturale
2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad.
De asemenea Consiliul Județean Bihor implementează proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile
protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor
sectoare economice”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO02
Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, proiect care are în vedere implementarea de activități și
elaborarea de studii în arealul sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad și al Rezervației Naturale 2118.
Calcarele Tortoniene de la Tășad.
Ținând cont de:
- Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea
Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate
- Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- art. 91 alin.(1) lit."c", alin. (3) lit. "a", alin (5) lit. "a" pct. 9 si 10 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată „proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către
cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.”,

PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
adoptarea proiectului de hotărâre privind preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad
împreună cu Rezervația Naturală 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad, asumarea angajamentului
bugetar necesar pentru custodie și semnarea acordurilor cadru de parteneriat necesare.

PREŞEDINTE
CORNEL POPA

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
Direcția de Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă
Nr. 9278 din 17.05.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
privind preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad împreună cu Rezervația
Naturală 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad, asumarea angajamentului bugetar necesar
pentru custodie și semnarea acordurilor cadru de parteneriat necesare
Consiliul Județean Bihor are în derulare proiectul ,,Managementul conservativ al siturilor Natura
2000 aflate în custodia Muzeului Țării Crișurilor” SMIS – CSNR 42800 finanțat în cadrul Programului
Operațional Sectorial Mediu 2007 - 2013, proiect în cadrul căruia a fost realizat și Planul de
Management Integrat pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0240 Tășad și al
Rezervației Naturale 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad.
De asemenea Consiliul Județean Bihor implementează proiectul „Impactul ecosistemelor din
ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra
principalelor sectoare economice”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, în cadrul
Programului RO02 Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, proiect care are în vedere implementarea
de activități și elaborarea de studii în arealul sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad și al Rezervației
Naturale 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad.
Precizăm că obținerea calității de custode pentru ROSCI0240 Tășad și al Rezervației Naturale
2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad oferă Consiliului Județean Bihor oportunitatea reală a
implementării de proiecte cu finanțare din fonduri comunitare pe diverse programe în ciclul financiar
2014-2020 în arealul acestor arii naturale protejate. În plus, prin acest demers, Consiliul Județean Bihor
urmărește respectarea legislației românești în domeniu, implementarea de activități care să conducă la
realizarea obiectivelor strategice prevăzute în „Strategia pentru dezvoltarea durabilă a Județului Bihor
2014-2020” aprobată prin Hotarârea Consiliului Județean Bihor nr. 161 din 28 Iulie 2014 și aplicarea
totodată a directivelor Uniunii Europene pentru conservarea și ocrotirea speciilor vegetale și animale rare
și reprezentative, cât și pentru asigurarea unei protecții eficiente a ariilor naturale respective și a valorilor
patrimoniului natural al județului Bihor.
Având în vedere
- Expunerea de motive nr. 9277/17.05.2016 a Președintelui Consiliului Județean Bihor,

-

Ținând cont de prevederile:
Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea
Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate;
Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
Legii 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 administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
aprobarea unui proiect de hotărâre care să cuprindă următoarele măsuri:
- aprobarea preluarii în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad și al Rezervației
Naturale 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad;

-

aprobarea angajamentului bugetar necesar pentru exercitarea custodiei sitului Natura 2000
ROSCI0240 Tășad și al Rezervației Naturale 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad;
împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Bihor să semneze în numele și pentru
autoritatea publică județeană acordurile de parteneriat și documentele necesare pentru
preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad și al Rezervației Naturale 2118.
Calcarele Tortoniene de la Tășad.

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

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”

Consilier
Ciprian Mașcaș
”Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial

PROIECT
HOTĂRÂREA Nr._______
Din____________________
privind preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad împreună cu
Rezervația Naturală 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad, asumarea angajamentului
bugetar necesar pentru custodie și semnarea acordurilor cadru de parteneriat necesare
Având în vedere Expunerea de motive nr. 9277 din 17.05.2016 a Președintelui
Cosiliului Județean Bihor, Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională,
Programe și Proiecte cu Finanțare Externă, Serviciul Planificare și Dezvoltare Durabilă nr. 9278
din 17.05.2016, Raportul de avizare al Comisiei de Studii Prognoze Economico-Sociale Buget
Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului nr. ________ din _______,
Raportul de avizare al Comisiei pentru Protecția Mediului, Turism și Agricultură nr.
__________ din ________, Raportul de avizare nr. ___________ din _______ al Comisiei
Juridică, Dezvoltare Regională și Cooperare Transfrontalieră,
Văzând:
- proiectul ,,Managementul conservativ al siturilor Natura 2000 aflate în custodia
Muzeului Țării Crișurilor” SMIS – CSNR 42800 finanțat în cadrul Programului
Operațional Sectorial Mediu 2007 - 2013, proiect în cadrul căruia a fost realizat și
Planul de Management Integrat pentru situl de importanță comunitară Natura 2000
ROSCI0240 Tășad și al Rezervației Naturale 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad.
- proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului
Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare
economice”,

-

-

Ținând cont de prevederile:
Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea
Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate
Deciziei Președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului nr. 280 din
26.04.2016 prin care este aprobată Lista ariilor naturale protejate pentru care se pot
depune dosare de candidatură în vederea atribuirii în custodie;
Ordonanței de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

În temeiul art. 91, art. 97 și 115 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se preia în custodie situl Natura 2000 ROSCI0240 Tășad și al Rezervației
Naturale 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad.

Art. 2 Se aprobă angajamentul bugetar necesar pentru exercitarea custodiei sitului
Natura 2000 ROSCI0240 Tășad și al Rezervației Naturale 2118. Calcarele Tortoniene de la
Tășad, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din această hotărâre.
Art. 3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Bihor să semneze în numele
și pentru autoritatea publică județeană acordurile de parteneriat și documentele necesare pentru
preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad și al Rezervației Naturale 2118.
Calcarele Tortoniene de la Tășad, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din această
hotărâre.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor
prin Direcția de Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă și Direcția
Generală Economică.
Art. 5 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
Monitorul Oficial al județului Bihor.
Art. 6 Prezenta se comunică la:
- Instituția Prefectului Bihor;
- Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Bihor;
- Direcția de Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă;
- Direcția Generală Economică;
- Compartimentul Relații cu Consilierii.

PREŞEDINTE
CORNEL POPA

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. ___________ din _________________ privind preluarea în custodie a sitului Natura
2000 ROSCI0240 Tășad și al Rezervației Naturale 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad, asumarea angajamentului bugetar necesar pentru
custodie și semnarea acordurilor cadru de parteneriat necesare.
VIZAT
Președinte
Cornel POPA

Angajament bugetar al Consiliului Județean Bihor alocat pentru exercitarea custodiei sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad și a Rezervației
Naturale 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad
Activitatea

An I
An II
An III
An IV
P1 Managementul biodiversității
1.1. Inventariere și cartare
0
0
0
0
1.2 Monitorizarea stării de
2.000
2.000
2.000
2.000
conservare
1.3 Pază, implementare
2.000
2.000
2.000
reglementări și măsuri specifice
0
de protecție
1.4 Managementul datelor
3.000
2.000
3.000
2.000
1.5 Reintroducere specii
0
0
0
0
dispărute
1.6 Reconstrucție ecologică
0
0
0
0
P2 Turism
2.1 Infrastructura de vizitare
4.000
3.000
2.000
5.000
2.2 Servicii, facilități de vizitare
2.000
2.000
2.000
3.000
și promovarea turismului
2.3 Managementul vizitatorilor
2.000
2.000
2.000
3.000
P3 Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale
3.1 Tradiții și comunități
1.000
1.000
1.000
2.000
3.2 Conștientizare și comunicare
3.000
3.000
3.000
3.000
3.3 Educație ecologică
1.000
1.000
1.000
1.000

An V

An VI

An VII An VIII An IX

An X

0

0

0

0

0

0

2.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

2.500

2.500

3.000

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

1.000
3.000
1.000

1.500
3.500
1.500

2.000
3.000
1.500

1.500
3.500
1.500

2.000
3.000
1.500

2.000
3.000
1.500

P4 Management și administrare
4.1 Echipament și infrastructură
1.000
2.000
1.000
de funcționare
4.2 Personal conducere,
0
0
0
coordonare, administrare
4.3 Documente strategice și de
2.000
2.000
0
planificare
4.4 Instruire personal
2.000
2.000
2.000
Total cheltuieli operaționale
28.000
24.000
22.000

1.000

1.000

2000

1.500

1.000

1.000

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

2.500
22.500

2.500
22.500

2.000
20.000

2.000
2.500
20.000 28.000
232.000

2.500 2.500
21.500 23.500

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
________________________________________________, cu sediul în __________, Str. _______________,
Jud. _____________, CIF ______________, 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 alin (6) lit. a)
Ordinul Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de
atribuire a administrării şi 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 sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad și a Rezervației Naturale 2118.
Calcarele Tortoniene de la Tășad
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;
d) Promovarea și susținerea dezvoltării cunoașterii capitalului natural și cultural pe teritoriul sitului Natura 2000
ROSCI0240 Tășad, 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
sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad și al Rezervației Naturale 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad;
e) Sprijinirea și realizarea protecției și conservării capitalului natural și cultural al sitului Natura 2000
ROSCI0240 Tășad, în vederea refacerii și menținerii structurii și funcțiilor acestuia, pe termen mediu și lung;
f) Promovarea și susținerea politicilor, strategiilor, programelor, planurilor și proiectelor de dezvoltare durabilă
în situl Natura 2000 ROSCI0240 Tășad, și în vecinătatea acestuia;
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g) Întărirea și dezvoltarea cunoașterii rolului și importanței managementului sitului Natura 2000 ROSCI0240
Tășad, 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) Administrarea 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 cu
caracter comercial, 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 de valabilitate a acordului:
Prezentul Acord Cadru de Parteneriat a fost încheiat de la data semnării lui pe o perioadă echivalentă cu
perioada de valabilitate a convenției de custodie pentru situl Natura 2000 Natura 2000 ROSCI0240 Tășad și al
Rezervației Naturale 2118. Calcarele Tortoniene de la Tășad, pe care Consiliul Județean Bihor o va semna cu
autoritatea responsabilă centrală pentru protecția mediului.
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;
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, câte unul pentru fiecare parte.

Consiliul Județean Bihor
Cornel POPA
Președinte

Instituția / Organizația
Director / Administrator / Președinte

pagina 2 din 2

