CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
Nr. 12584/27.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Conservarea, protecția, și promovarea naturii de ambele
părți ale frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE, a bugetului proiectului și a
cheltuielilor legate de proiect
Având în vedere necesitatea depunerii proiectului ”Conservarea, protecția și
promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE,
spre finanțare, în concordanţă cu Ghidul Solicitantului aferent Programului Interreg V-A
România – Ungaria 2014-2020, Axa de Priorități 1 - Protejarea în comun și utilizarea eficientă
a valorilor comune și resurselor (Cooperare în domeniul valorilor comune și resurselor),
Prioritatea de investiții (PI) 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural.
Ținând cont de faptul că, Județul Bihor - Consiliul Județean Bihor este proprietarul
cabanei de la Vadu Crișului, se impune adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Judeţean privind
aprobarea proiectului ”Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale
frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE. a bugetului proiectului și a cheltuielilor
legate de proiect.
Necesitatea adoptării unei hotărâri de consiliu privind aprobarea proiectului rezidă din
faptul că, proprietar al clădirii Cabanei de la Vadu Crișului, care se află într-o avansată stare de
degradare, este Consiliul Județean Bihor. Prin apariția posibilității de finanțare prin intermediul
Programului Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020 s-a identificat oportunitatea
depunerii unui proiect de finanțare pentru reabilitarea clădirii, în conformitate cu prevederile
ghidului solicitantului pentru Prioritatea de investiții (PI) 6/c: Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
În cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020, contribuția
solicitantului este de 2% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor ce îi revin, iar depunerea și
aprobarea proiectului se realizează în două etape.
Valoarea totală (inclusiv TVA) a proiectului este de 2 500 000 Euro din care valoarea
totală eligibilă pentru Județul Bihor – Consiliul Județean este de 1 237 140 Euro, contribuţia
Judeţului Bihor la valoarea cheltuielilor eligibile este de 24742,8 Euro (inclusiv TVA),
reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Faţă de cele de mai sus,

PROPUN
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Conservarea, protecția și
promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE, a
bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

PREȘEDINTE
Pásztor Sándor

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
DIRECȚIA DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROGRAME ȘI PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

SERVICIUL ELABORARE PROIECTE
Nr. 12586 din. 27.06.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Conservarea, protecția, și promovarea naturii de ambele părți
ale frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE, a bugetului proiectului și a cheltuielilor
legate de proiect
Descriere program
Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020, ce va fi implementat în perioada
de programare 2014-2020, continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță
româno-ungară, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii
Europene și al guvernelor celor două state.
Obiectivul strategic al Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 este
,,Realizarea de intervenții integrate cu accent transfrontalier și strategic puternic, în vederea
exploatării potențialurilor comune și abordării provocărilor comune”.
Unul dintre obiectivele specifice ale Axei Prioritare 1 – Protejarea în comun și utilizarea
eficientă a valorilor commune și resurselor (Cooperare în domeniul valorilor commune și
resurselor), este ”Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural în zona eligibilă”,
care se dorește a fi atins prin Prioritatea de investiții (PI) 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea
și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
Pot fi solicitanți eligibili în cadrul acestui program organizațiile publice (autorități naționale,
regionale sau locale), organizațiile echivalente celor de drept public, organizațiile
neguvernamentale, muzee, biblioteci, teatre, Grupări Europene de Cooperare Transfrontalieră
(GECT). Se poate aplica pentru finanțare doar înparteneriat transfrontalier.
Aria eligibilă a programului cuprinde următoarele județe din România: Satu Mare, Bihor, Arad
și Timiș, respective Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád din Ungaria.
În cadrul Priorității de investiții (PI) 6/c se includ, printre altele, și următoarele tipuri de
acțiuni:
- Elaborarea unor studii, strategii, planuri etc. în domeniul conservării, dezvoltării și
utilizării moștenirii culturale/naturale;
- Instruirea și organizarea unor campanii de creștere a conștientizării cu privire la protecția,
promovarea și dezvoltarea moștenirii naturale și culturale;
- Îmbunătățirea stării de conservare a monumentelor și clădirilor care fac parte din
moștenirea naturală sau culturală;

- Conservarea, promovarea și dezvoltarea moștenirii culturale intangibile;
- Conservarea valorilor naturale;
- Dezvoltarea, reconstrucția și promovarea facilităților culturale care protejează moștenirea
culturală a zonei eligibile;
- Conservarea și întreținerea parcurilor naturale și naționale, rezervelor naturale și altor zone
protejate, salvgardarea biodiversității;
- Crearea unor rute tematice, produse și servicii turistice bazate pe moștenirea naturală și
culturală;
-

Îmbunătățirea accesibilității la patrimoniul natural și cultural reabilitat - construirea,
modernizarea drumurilor și asigurarea accesibilității cu bicicleta;

Axa prioritară 1 – Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor commune și resurselor
are un buget total de 48.502.844 Euro.
Finanţarea proiectelor se asigură din trei surse:
-

FEDR (maxim 85%);

-

Contribuţianaţională de la bugetul de stat român (maxim 13%)/contribuţia
naţională de la bugetul de stat ungar (maxim 10% sau 15%, funcție de natura
beneficiarului);

-

Contribuţia proprie a beneficiarilor români (minim 2%) și/sau a beneficiarilor
maghiari (minim 5% sau 0%).

Durata de implementare a unui proiect este între 12 și 30 luni.
Apelul de proiecte 6/c are termen limită de depunere a proiectelor 30 iunie 2017 și este un
apel deschis cu depunere în două etape, și anume: în prima etapă eligibilitate – depunerea
proiectului - partenerii își vor da acordul de principiu prin semnarea unor declarații pe propria
răspundere privind implicarea în proiect, după care, în cazul selecție proiectului, urmează a doua
etapă – de evaluare și de contractare, etapă în care se vor depune și alte documente relevante
solicitate de finanțator, printre care și acordul de parteneriat.
Descriere proiect
Titlul: ”Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei
româno-ungare” acronim PRONATURE
Partenerii proiectului:
- Județul Bihor - Consiliul Județean – Lider de proiect;
- Primăria Vadu Crișului;
- Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabilă Bihor;
- Primăria Körösszegapáti;
Descrierea proiectului
Prin proiectul propus se intenționează adoptarea unor măsuri de protecție, conservare și
valorificare a patrimoniului natural protejat, din situl Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crișului

Repede – Pădurea Craiului și sitului Natura 2000 Berekböszörmény – Körmösdpusztailegelők
HUHN 20103, precum si promovarea potențialului natural și cultural și a măsurilor de protecție și
conservare a mediului de ambele părți ale frontierei româno-ungare.
Astfel, se intenționează crearea unui centru multifuncțional de monitorizare, protecție si
conservare a naturii, prin reabilitarea Cabanei Vadu Crișului situată în situl Natura 2000
ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiuluiși, aflată într-un stadiu avansat de
degradare.
Cabana este proprietate a Consiliului Județean Bihor conform contractului de vânzare –
cumpărare cu nr.3282 din 30.03.2007, dată în administrare Muzeului Țării Crișurilor – instituție
subordonată Consiliului Județean, conform HCJ nr.10/26.01.2007 privind aprobarea dării în
administrare către Muzeul ”Țării Crișurilor” a unor imobile ce constituie obiectivul ”Cabana Vadu
Crișului”, precum și a protocolului nr.5388/16.05.2007 privind darea în administrare către Muzeul
Țării Crișurilor a unor imobile ce constituie obiectivul ”Cabana Vadu Crișului”.
Având în vedere prevederile ghidului solicitantului al Programului Interreg V-A România –
Ungaria 2014-2020, facem precizarea că, dreptul de administrare a muzeului asupra bunului imobil,
nu influențează eligibilitatea proiectului.
Cabana va fi reabilitată (fațadă, interior, acoperiș) și compartimentată astfel încât să fie
create toate spațiile necesare unui centru multifuncțional de protecție a naturii. Cabana va fi dotată
cu mobilier si echipamente specifice unui centru de protecție a naturii și va fi dotată cu panouri
solare.
Liderul de proiect va amenaja trasee tematice în sit, va asigura amenajările ambientale în
jurul centrului de monitorizare și va asigura publicitatea și promovarea proiectului. Liderul de
proiect va organiza conferința de deschidere a proiectului la care vor participa reprezentanți ai
partenerilor, ai presei si ai ONG-urilor cu activitate in domeniul protecției mediului din Bihor.
Partenerul Primăria Vadu Crișului va înființa un Centru de promovare al tradițiilor – Casa
Olarului, prin edificarea unei noi construcții în intravilanul localității Vadu Crișului.
Partenerul Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor va organiza o tabără
junior ranger, va realiza un film educațional despre sit care fi proiectat în școlile din sit, va organiza
ateliere de fotografie în natură cu copii și apoi o expoziție fotografică itinerantă în comunitățile din
sit, va implementa un sistem de monitorizare cantitativă și calitativă a fenomenului turistic în
Pădurea Craiului și va realiza un plan de management al vizitatorilor în Pădurea Craiului.
Partenerul Primăria Körösszegapáti va realiza un Centru de informare și management al
vizitatorilor pentru situl Natura 2000 Berekböszörmény–Körmösdpusztailegelők HUHN 20103,
amenajarea unui drum de acces în sit, precum și amenajarea unui traseu tematic. De asemenea ca
măsură de promovare a turismului ecologic va încuraja deplasarea vizitatorilor în sit cu mijloace
ecologice, achiziționând și punând la dispoziția acestora biciclete.
Proiectul va avea și o componentă de promovare și educație ecologică, ce urmează a fi
realizată prin organizarea unei activități de promovare a valorilor naturale și a tradițiilor, de pe
ambele părți ale frontierei româno-maghiare.
Vor fi realizate materiale tipărite de promovare (pliante, broșuri, album) și vor fi organizate
conferințe/workshop-uri.
Pentru promovarea valorilor naturale ale sitului va fi realizat un subdomeniu pe site-ul
primăriei Körösszegapáti, proiectul și situl Natura 2000 vor fi promovate în rețelele de social media,
iar după semnarea contractului de finanțare va fi organizată o conferința de lansare a proiectului

unde vor participa reprezentanti ai partenerilor, ai presei ungare si ai ONG-urilor din domeniul
protecției mediului din Hajdu-Bihar.
Activitățile proiectului
1. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare:
Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație
aferentă, întâlniri de lucru între parteneri, alte documente solicitate prin Ghidul
General, precum și prin Ghidul specific);
2. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:
-

-

Managementul proiectului;

-

Realizarea achizițiilor publice;

-

Realizarea investițiilor pentru înființarea Centrului de monitorizare și promovare a
naturii ;

-

Realizarea investițiilor pentru amenajarea unui drum de acces în aria protejată

-

Realizarea investițiilor pentru înființarea Centrului de informare și management al
vizitatorilor

-

Realizarea unui site al proiectului;

Activităţi de educaţie şi creşterea a gradului de conştientizare cu privire la conservarea
şi îmbunătăţirea stării de conservare, cu respectarea regulilor de completare a bugetului;
(realizare de materiale de informare si publicitate);
- Achizitii de echipamente şi instrumentarul necesar administrării Centrului de
Monitorizare și promovare a Naturii, în vederea monitorizării stării de conservare
favorabilă a habitatelor, a speciilor de faună şi floră sălbatică de interes
comunitar/naţional;
- Auditul proiectului;
- Activităţi de întărire a capacităţii administrative, ca de exemplu:
 sesiuni de instruire (seminarii, grupuri de lucru etc.) având ca scop creşterea
competenţelor personalului din structura de management a unei arii protejate
sau a unei autorităţi cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului în
vederea asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de
importanţă comunitară sau naţională;
Surse de finanțare UE prin Fondul European de Dezvoltare Regională, buget național,
buget local.
Bugetul total al proiectului: 2 500 000 euro
Durata de implementare a proiectului 30 luni.
Obiectivele proiectului:
Obiectiv general: Punerea în valoarea a patrimoniului natural, prin protecția și conservarea
mediului înconjurător, în județele Bihor șiHajdu-Bihar.
Obiectiv specific 1 Fundamentarea științifică a protecției, conservării și promovării valorilor
naturale de ambele părți ale frontierei româno-ungare prin amenajarea infrastructurii de mediu;
Obiectiv specific 2 Promovarea turismului sustenabil și a importanței protecției mediului în
județele Bihor și Hajdu-Bihar;
-

Datorită faptului că proiectul va fi depus spre finanţare, în concordanţă cu Ghidul
Solicitantului se impune adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Judeţean privind aprobarea proiectului
”Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare”
acronim PRONATURE, a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
Luând în considerare prevederile legislației europene în domeniu, Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr.
215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată art. 45, aln. 2, lit. d, art. 91 alin. 1 lit. b)
prin care: ”Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: b) atribuţii
privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;” şi art. 97 referitor la modul de adoptare a
hotărârilor de consiliu judeţean,
Ţinând cont de art. 98 coroborat cu art. 44, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUNEM
aprobarea proiectul de hotãrâre privind aprobarea proiectului ”Conservarea, protecția și
promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE, a
bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

ADMINISTRATOR PUBLIC

SzabóJózsef

DIRECTOR GENERAL,
Carțis Horia
”Imi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

ȘEF SERVICIU,

Dumiter Aurelia
”Imi asum responsabilitatea corectitudinii şil egalităţii
însolidar cu întocmitorul înscrisului”

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

ÎNTOCMIT, CONSILIER,

Poinar Dan
”Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”

JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
NR. 12588 din 27.06.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Conservarea, protecția, și promovarea naturii de ambele părți ale
frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE, a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate
de proiect

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 12584 din 27.06.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor, precum şi Raportul de Specialitate nr. 12586 din 27.06.2017 al Serviciului Elaborare
Proiecte – Direcția Generală de Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, privind aprobarea proiectului de
hotârâre ”Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare”
acronim PRONATURE, a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, precum și Raportul
de avizare nr:_____ din ____________.
Ținând cont de cerințele Ghidului Solicitantului al Programului Interreg V-A România –
Ungaria 2014-2020, Axa de Priorități 1 - Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune
și resurselor (Cooperare în domeniul valorilor comune și resurselor), Prioritatea de investiții (PI) 6/c:
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
Conform prevederilor legii nr.273/2006 privind finațele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, ale legii nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil.
Ținând cont de art.291 alin(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal;
În baza art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 97 și art.115, alin.(1), lit.c) din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul Judeţean Bihor,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă proiectul ”Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale
frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE, în vederea depunerii şi implementării în cadrul
Programului Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020, Axa Prioritră 1 - Protejarea în comun și
utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor, Prioritatea de investiții (PI) 6/c: Conservarea,
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Conservarea, protecția și promovarea naturii de
ambele părți ale frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE în cuantum de 2 500 000 euro
(inclusiv TVA), precum și valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente activităților implementate de
Județul Bihor – Consiliul Județean în sumă de 1 237 140 euro.
Art. 3. Se aprobă finanţarea din bugetul propriu al Județului Bihor - Consiliul Judeţean:
- a contribuției proprii în proiectul ”Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale
frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE în valoare de 24 742,8 euro, reprezentând
contribuția de 2% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor ce îi revin consiliului județean.

- a tuturor cheltuielilor neeligibile și conexe ce pot apărea pe întreaga perioadă de implementare a
proiectului precum si cheltuielile necesare asigurării fluxului financiar al proiectului pentru
îndeplinirea mecanismului de rambursare a cheltuielilor din fonduri structurale.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Dezvoltare
Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă – Serviciul Elaborare Proiecte și Direcția
Generală Economică.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor,
- Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor,
- Direcția Generală de Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă –
Serviciul Elaborare Proiecte,
- Compartimentul Relaţii cu consilierii,
- Direcţia Generală Economică,
Art. 6. Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Monitorul
Oficial al judeţului Bihor.

PREȘEDINTE
Pásztor Sándor

