JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 12457 din 26.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Referitoare la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului Cadru de Colaborare pentru implementarea proiectelor cuprinse în cadrul
traseului regional prioritizat: “Traseu Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni”
Comisia Europeană a aprobat Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, în cadrul
căruia Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, finanțează îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională în vederea creșterii gradului de accesabilitate a zonelor rurale și urbane situate în
proximitatea rețelei TENT-T prin modernizarea drumurilor județene.
Prin Hotărârea C.D.R. a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest nr.458/12.05.2016 a fost aprobat
”Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni”, compus din obiectivele: ”Reabilitare și
modernizare DJ 764 A; DJ 108 J; Lungime totală = 43,375 km, Județul Bihor” și ”Reabilitare și
modernizare DJ 108 k, L totală = 12,893 km, Județul Bihor”
Necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea proiectului se justifică
prin faptul că trebuie îndeplinite condițiile specifice de accesare a fondurilor stabilite în Ghidul
solicitantului, prin care se impune ca la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul
finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună în integritatea sa (inclusiv
tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T, și luând
în considerare faptul că pe porțiunea de drum clasat ca și Drum Județean 108 J, de la km 7+393 la km
16+295 Consiliul Local Bulz are în execuție un proiect finanțat din alte surse de finanțare; fapt ce
justifică aprobarea unui Acord Cadru de Colaborare cu UAT Comuna Bulz – Consiliul Local Bulz,
prin care acesta se angajează să asigure pe acest tronson funcționalitatea în stare bună și integritatea sa
a traseului, respectiv să se asigura racordarea DJ 108 K prin DJ 108 J și DJ 764 A la rețeaua TEN-T.
Având în vedere termenele impuse pentru depunerea cererilor de finanțare și pentru
eficientizarea proiectelor la cote maxime se necesită urgentarea adoptării unei hotărâri de Consiliu
Județean pentru aprobarea acordului precizat mai sus în termenul optim, motiv pentru care se impune
suplimentarea ordinii de zi a ședinței Consiliului Județean în condițiile art.98 coroborat cu art.43 din
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Ținând cont de prevederile art. I din Legea nr.140/2017 pentru modificarea art. 128 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali;
Ţinând cont de prevederile art. 91 alin.(3) lit. d) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederile art.97 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;

PROPUN
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
Adoptarea unei hotărâri prin care:
1. Se aprobă Acordul Cadru de Colaborare pentru implementarea proiectelor cuprinse în
cadrul traseului regional prioritizat: “Traseu Regional Transilvania Nord; Drumul
Apuseni” prezentat în Anexa nr. 1.
2. Se împuternicește domnul PÁSZTOR Sándor să semneze Acordul Cadru de Colaborare în
numele UAT Județul Bihor.

PREŞEDINTE,
PÁSZTOR Sándor

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ
Serviciul Lucrări de Întreținere și Investiții pe Drumurile Județene
Nr. 12458 din 26.06.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului Cadru de Colaborare pentru implementarea proiectelor cuprinse în cadrul
traseului regional prioritizat: “Traseu Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni”
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 12457 din 26.06.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor prin care se propune adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Acordul cadru de
colaborare pentru implementarea proiectelor cuprinse în cadrul traseului regional prioritizat: “Traseul
Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni”,
Luând în considerare următoarele aspecte:
Comisia Europeană a aprobat Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, în cadrul
căruia Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, finanțează îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională în vederea creșterii gradului de accesabilitate a zonelor rurale și urbane situate în
proximitatea rețelei TENT-T prin modernizarea drumurilor județene.
Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni compus din obiectivele: ”Reabilitare și
modernizare DJ 764 A; DJ 108 J; Lungime totală = 43,375 km, Județul Bihor” și ”Reabilitare și
modernizare DJ 108 K; L totală = 12,813 km, Județul Bihor” a fost aprobat de către Consiliul pentru
Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest prin Hotărârea nr.458 din 12.05.2016,
traseul fiind inclus în Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 6
”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1: ”Stimularea
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale”.
Prin Ghidul Solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor, Axa prioritară 6
”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1: ”Stimularea
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale” se impune asumarea de către beneficiarul proiectelor a faptului că la momentul
recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi
funcțional, în stare bună în integritatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare),
asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.
Proiectul ”Reabilitare și modernizare DJ 764 A Beiuș-Stâna de Vale, de la km 0+000 la km
26+160; DJ 108 J Remeți-Stâna de Vale, de la km 16+295 la km 33+150; Lungime totală = 43,375
km, Județul Bihor” asigură conectivitatea la rețeaua TEN-T în municipiul Beiuș.
Pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare DJ 108 K Remeți – Limită județ Cluj, de la km
13+190 la km 26+083; Lungime totală = 12,893 km, Județul Bihor” conectivitatea la rețeaua TEN-T se
poate realiza prin continuarea traseului pe DJ 108 J și DJ 764 A.
Având în vedere faptul că porțiunea de drum clasat ca și Drum Județean DJ 108 J, de la km
7+393 la km 16+295, este finanțată la execuție de către Consiliul Local Bulz din alte surse de
finanțare, se impune încheierea unui acord cadru de colaborare între UAT Județul Bihor prin Consiliul
Județean Bihor și UAT comuna Bulz reprezentată prin Consiliul Local Bulz prin care Consiliul Local
Bulz se angajează să asigura pe acest tronson funcționalitatea în stare bună și integritatea sa a traseului.

Având în vedere termenele impuse pentru depunerea cererilor de finanțare și pentru
eficientizarea proiectelor la cote maxime se necesită urgentarea adoptării unei hotărâri de Consiliu
Județean pentru aprobarea acordului precizat mai sus în termenul optim, motiv pentru care se impune
suplimentarea ordinii de zi a ședinței Consiliului Județean în condițiile art.98 coroborat cu art.43 din
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Pentru aspectele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 91 alin 3 lit. d) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Ținând cont de prevederile art. I din Legea nr.140/2017 pentru modificarea art. 128 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali;
În temeiul art.98 coroborat cu art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ

PROPUNE
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR

Adoptarea unei hotărâri prin care:
1. Se aprobă Acordul Cadru de Colaborare pentru implementarea proiectelor cuprinse în
cadrul traseului regional prioritizat: “Traseu Regional Transilvania Nord; Drumul
Apuseni” prezentat în Anexa nr. 1.
2. Se împuternicește domnul PÁSZTOR Sándor să semneze Acordul Cadru de Colaborare în
numele UAT Județul Bihor.

VICEPREȘEDINTE
Ioan MANG
PREŞEDINTES Alexandru Alexandru
Șef Serviciu
Sanda BOGDAN

Director General,
Filip CHEŞELI
Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în solidar
cu întocmitorul înscrisului

Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în solidar
cu întocmitorul înscrisului

Întocmit,
Mirela COZUB

Îmi 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.
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr. ____
din _________________
privind aprobarea Acordului Cadru de Colaborare pentru implementarea proiectelor cuprinse în
cadrul traseului regional prioritizat: “Traseu Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni”
Având în vedere Expunerea de motive nr. 12457 din 26.06.2017 a Președintelui Consiliului
Județean Bihor prin care propune adoptarea prezentei hotărâri,
Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 12458 din 26.06.2017 întocmit de către Direcția
Generală Tehnică,
Luând în considerare Raportul de avizare al Comisiei _______________ nr. _______ din
_________,
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(3) lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul art.115 alin. 1 lit.(c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Acordul Cadru de Colaborare pentru implementarea proiectelor cuprinse
în cadrul traseului regional prioritizat: ”Traseu Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni”
conform Anexei nr. 1.
Art.2. Se împuternicește domnul PÁSZTOR Sándor să semneze Acordul Cadru de
Colaborare în numele U.A.T. Județul Bihor.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele
Consiliului Județean Bihor prin Direcția Generală Tehnică, Direcția Generală de Dezvoltare
Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare externă și Direcția Generală Economică.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
- Compartimentul Relații cu Consilierii din cadrul Consiliului Județean
Bihor;
- Direcţia Generală Tehnică;
- Direcţia Generală Economică;
- Direcţia Generală de Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu
Finanțare externă;
- Consiliul Local Bulz.
PREŞEDINTE,
PÁSZTOR Sándor

410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5
Tel.: +40-259-412.298 Fax: +40-259-441.326 Http://www.cjbihor.ro

Anexa Nr. 1
Acord Cadru de Colaborare

Art. 1. Părţile:
1. Unitatea Administrativ Teritorială: Județul Bihor, reprezentată prin Consiliul Județean Bihor, cu
sediul în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, codul fiscal 4244997, având calitatea de
Partener 1;
2. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bulz, reprezentată prin Consiliul Local al comunei
Bulz, cu sediul în localitatea Bulz, nr. 127, codul fiscal 4856015, având calitatea de Partener 2;
au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
(1)

Obiectul acestei colaborări este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor precum şi
responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente realizării traseului regional
prioritizat: ”Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni”, compus dintr-un număr de
proiecte individuale inter-conectate care vor fi depuse în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 6.1, respectiv ”Reabilitare și modernizare DJ
764 A; DJ 108 J, L totală = 43,375 km, Județul Bihor” și ”Reabilitare și modernizare DJ 108 k, L
totală = 12,893 km, Județul Bihor”.

(2)

Beneficiarul, denumirea proiectelor şi valoarea estimativă a proiectelor ce compun traseul
prioritizat, menţionat la alin (1) al prezentului articol sunt detaliate în cadrul tabelului următor:
Beneficiar

Proiect

Valoare totală
-

(3)

lei -

Județul Bihor
Județean Bihor

–

Consiliul

”Reabilitare și modernizare
DJ 764 A Beiuș – Stâna de
Vale, de la km 0+000 la km
26+160; DJ 108 J Remeți –
Stâna de Vale, de la km
16+295
la
km
33+510;
Lungime totală = 43,375 km,
Județul Bihor”

134.680.908,85

Județul Bihor
Județean Bihor

–

Consiliul

”Reabilitare și modernizare
DJ 108 K Remeți – Limită
județ Cluj, de la km 13+190 la
km 26+083; Lungime totală =
12,893 km, Județul Bihor”

36.341.959,06

Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni compus din obiectivele: ”Reabilitare și
modernizare DJ 764 A; DJ 108 J; Lungime totală = 43,375 km, Județul Bihor” și ”Reabilitare și
modernizare DJ 108 k, L totală = 12,893 km, Județul Bihor” a fost aprobat de către Consiliul pentru
Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest prin Hotărârea nr. 458 din 12.05.2016, iar
lungimea acestor sectoare de drumuri județene a rezultat în urma măsurătorilor topografice
efectuate.
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Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
1) Ambii partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectelor în vederea realizării
traseului și să își asume rolul în cadrul realizării acestuia, așa cum este definit in cadrul
acestui Acord Cadru de Colaborare in Parteneriat.
2) Părțile trebuie să se consulte in mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor
privind evoluția proiectelor (realizarea traseului).
3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitatile cu respectarea standardelor profesionale
și de etică cele mai inalte.
Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea acordului
Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea
de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale acordului de
colaborare partenerială:

Organizația
Partener 1

Partener 2

Roluri şi responsabilităţi
Partener 1 în calitate de beneficiar al proiectelor: ”Reabilitare
și modernizare DJ 764 A; DJ 108 J; L totală = 43,375 km,
Județul Bihor” și ”Reabilitare și modernizare DJ 108 K, L
totală=12,893 km, Județul Bihor” va întreprinde toate măsurile
legate de întocmirea documentațiilor tehnice, de depunere a
cererilor de finanțare și a documentației aferente cererilor, de
a semna contractele de finanțare și de a răspunde de
implementarea proiectelor pentru care se vor semna
contractele de finanțare, atât pe perioada execuției cât și post
execuție.
În vederea respectării cerințelor din Programul Operațional
Regional 2014-2020, Ghidul Solicitantului-Condiții specifice de
accesare a fondurilor, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de
intervenții 6.1; Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv
a nodurilor multimodale, partenerul 2 se angajează să execute
pentru porțiunea din drumul clasat ca și Drum Județean 108 J,
de la km 7+393 la km 16+295, porțiune finanțată de către
Consiliul Local Bulz din alte surse de finanțare, următoarele:
1) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere
pe acest sector pe întreaga perioadă de durabilitate ale
acestuia se vor suporta de către Consiliul Local Bulz.
2) Consiliul Local Bulz își asumă faptul că tronsonul precizat mai
sus va fi drum deschis circulației publice și va fi funcțional, în
stare bună în integritatea sa la data recepției lucrărilor
implementate de către Consiliul Județean Bihor prin proiectele
finanțate prin P.O.R. 2014-2020, asigurându-se conectivitatea la
rețeaua TEN-T a DJ108K prin continuarea pe DJ 108J și DJ 764A.
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Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a acordului începe cu data semnării acestuia și se va menține pe întreaga
perioadă de durabilitate a proiectelor: ”Traseu Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni”:
”Reabilitare și modernizare DJ 764 A; DJ 108 J, L totală = 43,375 km, Județul Bihor” și ”Reabilitare
și modernizare DJ 108 K, L totală = 12,893 km, județul Bihor”.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor
Drepturile partenerilor
(1)

Fiecare partener are dreptul să solicite celuilalt partener furnizarea oricăror informaţii şi
documente legate de derularea proiectelor proprii pe Traseul Regional Transilvania Nord, Drumul
Apuseni.

Obligaţiile partenerilor
(2)

Părţile prezentului acord-cadru se obligă să asigure respectarea obligațiilor stabilite la art. 4,
precum și realizarea tuturor demersurilor necesare în activitatea privind depunerea și
implementarea proiectelor individuale interconectate.

(3)

Fiecare partener va consulta celălalt partener cu regularitate, îl va informa despre progresul în
implementarea proiectelor şi le va furniza dacă este necesar copii ale rapoartelor de progres şi
financiare.

(4)

Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite si sunt de acord să prevină
orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informatii. Părțile înțeleg să utilizeze
informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de
Parteneriat.

Art. 7. Amendamente la Acordul cadru de colaborare in Parteneriat
1. Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra modificarii anumitor
clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest lucru , cand aceste circumstante au loc si nu au
putut fi prevazute în momentul în care s-a executat prezentul Acord sau cand modificarea anumitor clauze
din prezentul acord deriva din modificarea clauzelor contractelor de finantare incheiate de către parteneri
2. Eventualele amendari ale Acordului nu trebuie sa contravina obligatiilor asumate de catre parteneri
prin contractele de finantare aferente.
3. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de ambele părţi.
Art. 8. Notificari
1. Orice comunicare între Parteneri în legatura cu prezentul Acord se va face în scris;
2. Orice document scris trebuie înregistrat atat la transmitere cat si la primire.
3. Comunicarile între parti care nu se refera la datele si informatiile confidentiale se vor face de
asemenea prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia ca primirea comunicarii sa fie
confirmata în scris.
Art. 9. Dispoziţii finale
(1)

Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de ambele
părţi.
Partenerii agreeaza ca după aprobarea tuturor proiectelor componente ale traseului să depună toate
eforturile pentru ca implementarea în calendarul agreat să fie realizată.
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(2)

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.

(3)

Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

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

Partener 1

Partener 2

PÁSZTOR Sándor – Președintele Consiliului
Județean Bihor

Semnătura

Oradea
__.__.2017

Augustin SĂRĂCUȚ – Primarul Comunei Bulz

Semnătura

Oradea
__.__.2017
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