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HOTĂRÂREA NR. 90 

din 29 iunie 2017 

privind aprobarea încheierii unor acorduri cadru de parteneriat între UAT 

Judeţul Mureş şi Administraţia Bazinală de Apă Mureş, în scopul 

modernizării din fonduri europene a reţelei judeţene de transport rutier 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.13.441/22.06.2017 a Direcţiei de Dezvoltare 

Regională şi Implementare Proiecte privind aprobarea încheierii de acorduri cadru 

de parteneriat între UAT Judeţul Mureş şi Administraţia Bazinală de Apă Mureş, în 

scopul modernizării din fonduri europene a reţelei judeţene de transport rutier, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

În conformitate cu prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, 

Ghidul solicitantului general şi Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de 

accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte Axa prioritară 6, Prioritatea de 

investiţii 6.1., 

Având în vedere prevederile Memorandumului Ministerului Dezvoltării Regionale 

Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, nr.20/8372 M.B., din 05.05.2017, 

privind adoptarea acordului de parteneriat între solicitanţii de finanţare prin 

Programul Operaţional Regional (unităţi administrativ teritoriale) şi instituţii 

publice, pe perioada de valabilitate a contractelor de finanţare,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. e), coroborat cu alin.(6), lit. a) şi  ale 

art.97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între UAT Judeţul Mureş şi 

Administraţia Bazinală de Apă Mureş, conform Acordului cadru de parteneriat din 

anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul 

implementării proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ151B şi DJ142 

Ungheni (DN15) - Mica – Târnăveni (DN14A), judeţul Mureş”. 

Art.2. Se aprobă încheierea unui parteneriat între UAT Judeţul Mureş şi 

Administraţia Bazinală de Apă Mureş, conform Acordului cadru de parteneriat din 

anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul 

implementării proiectului „Reabilitarea DJ 106 Agnita-Sighişoara”. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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Art.3. Se mandatează domnul Péter Ferenc, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, să semneze Acordurile cadru de parteneriat prevăzute la art. 1 şi 2 din 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Administraţiei Bazinale de Apă Mureş, 

respectiv Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de ducerea ei la 

îndeplinire.  

 

PREŞEDINTE                                                                                 Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                         SECRETAR 

              Paul Cosma
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EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea încheierii unor acorduri cadru de parteneriat între UAT 
Judeţul Mureş şi Administraţia Bazinală de Apă Mureş, în scopul modernizării 
din fonduri europene a reţelei judeţene de transport rutier  
 

Consiliul Judeţean Mureş realizează demersuri pentru obţinerea de fonduri 

europene nerambursabile pentru modernizarea drumurilor judeţene  (DJ) 142-151 

B, între localităţile Ungheni – Târnăveni, respectiv DJ 106, între localităţile 

Agnita-Sighişoara. Sursa de finanţare este Programul Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă 

regională, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin 

conectarea infrastructurii rutiere regionale la reţeaua TEN-T”. 

Astfel, se pregătesc în vederea depunerii spre finanţare următoarele două 

proiecte:  

1. „Modernizarea drumurilor judeţene DJ151B și DJ142, Ungheni (DN15) - Mica 

- Tîrnăveni (DN14A), judeţul Mureş” şi 

2.  „Reabilitarea DJ 106 Agnita – Sighişoara” – în parteneriat cu UAT Judeţul 

Sibiu. 

 

Lucrările de reabilitare şi modernizare ale celor două drumuri judeţene privesc şi 

lucrările inginereşti de artă (poduri), care necesită lucrări de consolidare şi 

reabilitare inclusiv în albiile râurilor.   

Statutul juridic al terenurilor aflate în albiile râurilor, este cel prevăzut la art. 3 

din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt 

incluse în domeniul public al statului şi date în administrarea Administraţiei 

Naţionale „Apele Române”.  

În aceste condiţii, proprietarii drumurilor judeţene nu pot demonstra că vor duce 

la îndeplinire prevederile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 

dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune (…), privind asigurarea caracterului durabil al 

investiţiei pentru consolidarea structurilor ce intră în alcătuirea drumurilor 

reabilitate. În conformitate cu Regulamentul UE menţionat, în cazul unei investiţii 

în infrastructură trebuie respectat caracterul durabil al investiţiei timp de 5 ani 

de la data plăţii finale, inclusiv prin menţinerea proprietăţii asupra elementelor 

de infrastructură.  
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De asemenea, potrivit Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anexa 2, 

pentru emiterea avizului ce permit efectuarea lucrărilor în albiile apelor, unităţile 

bazinale stabilesc condiţii care impun îndeplinirea de către UAT-uri a unor 

demersuri pentru dovada asupra proprietăţii. Neîndeplinirea condiţionalităţilor 

prevăzute în avize duce la respingerea proiectelor încă din etapa de conformitate 

administrativă şi eligibilitate.  

Pentru soluţionarea acestei situaţii, care îngreunează procesul de accesare a 

fondurilor europene, Guvernul României a aprobat Memorandumul privind 

adoptarea acordului de parteneriat între unităţi administrativ-teritoriale şi 

instituţii publice, înregistrat sub nr.20/8372 MB/05.05.2017.  

Astfel, Administraţia Naţională „Apele Române”, prin unităţile sale teritoriale cu 

personalitate juridică, poate deveni partener al consiliilor judeţene – beneficiare 

ale Programului Operaţional Regional. Prin crearea unor astfel de parteneriate 

între administratorii drumurilor judeţene şi cei ai terenurilor aferente podurilor 

incluse în acestea, fiecare parte îşi va putea exercita prerogativele care decurg 

din dreptul de administrare asupra imobilului deţinut.   

Conform acordului cadru de parteneriat recomandat, pentru Administraţia 

Bazinală de Apă Mureş singura obligaţie pe perioada derulării proiectului, precum 

şi pe perioada de durabilitate va fi reprezentată de menţinerea dreptului de 

administrare asupra terenului dispus în albia râurilor peste care trec drumurile 

judeţene obiect al proiectelor. 

Având în vedere cele de mai sus, se impune încheierea între UAT Judeţul Mureş şi 

Administraţia Bazinală de Apă Mureş a unui acord cadru de  parteneriat de sine 

stătător, aferent fiecăruia din cele două proiecte mai sus menţionate, având ca 

obiect colaborarea părţilor pentru implementarea corespunzătoare a prevederilor 

cererii de finanţare. Obligaţiile părţilor sunt detaliate la art. 2 şi 3 din acordul 

cadru de parteneriat anexat.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, supunem spre dezbatere și aprobare 

proiectul de hotărâre alăturat.  

 

Preşedinte 

Péter Ferenc 

Director  

Băţaga Valer 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Magyarossy Andrea 
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