ROMÂNIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii nr. 154/2017 privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului
Călăraşi cu Municipiul Călărași în vederea promovării obiectivului de investiții “Îmbunătățirea
sigurantei navigabilitatii pe Dunare in regiunea transfrontaliera Calarasi – Silistra”
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința ordinară din 24.03.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe, înregistrat sub nr. 4546 din 17.03.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- avizul Comisiei de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Protecţia
Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură;
- adresa nr. 13075 din 15.03.2021 a Primariei Municipiului Calarasi, inregistrata la Consiliul Judetean
Calarasi cu nr. 4389 din aceeaşi dată;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călărași nr.
din 24.03.2021 privind aprobarea
documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivului de investiții „Îmbunătăţirea siguranţei
navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi–Silistra”, Faza intocmirea Proiectului Tehnic
de Executie si a Detaliilor de Executie;
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020;
- prevederile Contractului de finantare nr. 41666/2019 si ale Contractului de cofinantare nr.
41667/2019 incheiate intre Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrtiei
Publice si Consiliul Judetean Calarasi;
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), e), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. n) şi alin. (7) lit. c) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. – (1) Se aprobă modificarea Acordului de Parteneriat între Judetul Calarasi şi Municipiul
Calarasi, aprobat prin Hotărârea nr. 154 30.08.2017, conform Anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei, Anexa Hotărârii nr. 154/2017 privind aprobarea asocierii în
parteneriat a Judeţului Călăraşi cu Municipiul Călărași în vederea promovării obiectivului de investiții
“Îmbunătățirea sigurantei navigabilitatii pe Dunare in regiunea transfrontaliera Calarasi – Silistra”, se
înlocuieşte cu Anexa prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial,
va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
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Anexa
la Hotărârea nr. 50 din 24.03.2021
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

ACORD DE PARTENERIAT
Părți semnatare:
Prezentul acord s-a încheiat intre:
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, prin CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI, cu sediul în Calarasi,
str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, județul Calarasi, cod de înregistrare fiscală 4294030, tel: 0242 331591,
fax: 0242 314623, 0242 331609, e-mail: cjcalaraşi@calarasi.ro, prin reprezentant legal Președinte,
ec. Vasile ILIUŢĂ
si
MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI, prin CONSILIUL LOCAL CĂLĂRAȘI, cu sediul in
Călărași, strada București, nr. 140A, județul Călărași, județul Calarasi, cod de înregistrare fiscală
4445370, tel: 0242 311005, fax: 0242 318574, e-mail:office@primariacalarasi.ro, prin reprezentant
legal Primar, Marius Grigore DULCE,
Părțile au convenit la semnarea prezentului Acord de Parteneriat, denumit in continuare Acord,
având in vedere următoarele:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria 20142020.
- prevederile Contractului de finantare nr. 41666/2019 si ale Contractului de cofinantare nr.
41667/2019 incheiate intre Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administrtiei Publice si Consiliul Judetean Calarasi
- Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe brațul Borcea.
Art. 1. - Obiectivul general al colaborării îl reprezintă implementarea proiectului
„Imbunatatirea sigurantei navigabilitatii pe Dunare in regiunea transfrontaliera Calarasi – Silistra”,
cod eMS ROBG – 478, proiect finantat din fonduri nerambursabile prin Programul INTERREG VA
Romania – Bulgaria, obiectiv de investiții comun, în vederea îmbunătățirii navigabilității pe Dunăre brațul Borcea.
Art. 2. - Principiile si valorile care stau la baza acordului:
a) solidaritatea, potrivit căreia ambii parteneri sunt responsabili în mod egal pentru realizarea
interesului comun;
b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care vor apare noi elemente de natură a
influența derularea activităților și realizarea obiectivelor de investiții, se vor analiza și realiza toate
etapele intermediare;
c) universalitatea, potrivit căreia prezentul Acord vizează un spectru general al dezvoltării, cu
drepturi și obligații generale, aspectul concret urmând a fi analizat în implementarea obiectivului de
investiții propus;
d) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului
potențial de durabilitate, obiectivele de investiții trebuie corelate cu toate nevoile cetățenilor și
acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de
sănătate, cultural etc.;

Art. 3. - Obiectivele strategice ale Acordului sunt reprezentate, în mod exemplificativ, dar fără
a se limita la acestea, următoarele:
1. Aparare de mal, pe malul stang al Bratului Borcea. Apararea de mal de pe cursul
principal al Bratului Borcea se continua si la unul din malurile lacului de agrement Jirlau, care astfel
va fi incorporat in ansamblul apararii de mal. Apararea de mal are urmatoarea alcatuire:
 Pe bratul Borcea al fluviului Dunarea – aparare de mal tip taluz inclinat cu berma
intermediara.
 Zona de tranzitie intre cursul principal al fluviului si malul lacului Jirlau-taluz pana la
cota terenului natural
 Pe malul adiacent al lacului Jirlau – aparare de mal tip semi-taluzat, avand la baza un zid
vertical continuu realizat sub forma unui ecran din palplanse metalice.
2. Cladire gara fluviala cu dimensiunea de 9,00 x 36,50 m
 Rezistenta;
 Arhitectura;
 Instalatii sanitare;
 Instalatii termice;
 Instalatii electrice
3. Amenajari exterioare
 Alimentare cu apa si canalizare – prin racord la reteaua extinsa din Soseaua Chiciu
 Instalatii electrice;
 Alei pietonale
 Ponton cu dimensiunea de 30x8 m care sa permita amararea a doua ambarcatiuni de tip
autobuz fluvial, prevazut cu pasarela de acces din aluminiu cu dimensiunea 30 x 2 m. In zona de
acostare la pontonul plutitor se vor executa dragajele necesare pentru asigurea pescajul necesar
ambarcatiunii.
4. Achizitionarea unei ambarcatiuni tip autobuz fluvial pentru transportul a 20 – 40
persoane, care va asigura transportul pasagerilor in siguranta din Calarasi, in Silistra, si retur in
special pe timpul verii
5. Achizitionarea si plasarea unui număr de 30 balize pe o distanță de 5 km pe brațul
Borcea (pentru vara când apa este scăzută) și plasarea a 6 balize permanente pentru asigurarea unui
traseu de transport funcțional între cele două comunități Și bulgară, pe tot parcursul anului;
Art. 4. - Obligațiile părților:
4.1. Liderul de proiect, Consiliul Județean Călărași, va avea următoarele
responsabilități:
- Elaborarea documentației tehnice – faza I - Studiu de fezabilitate;
- Predarea documentației tehnice – faza I - Studiu de fezabilitate către Municipiul
Călărași;
- Obținerea aprobărilor, a autorizațiilor, a acordurilor;
- Elaborarea documentației tehnice – faza II – DTAC + DDE si Proiect Tehnic, obținere
autorizație de construire;
- Predarea documentației tehnice – faza II – Proiect Tehnic si autorizația de construire
către Municipiul Călărași;
- Achiziționarea autobuzului fluvial pentru partea română;
- Achiziționarea balizelor și amplasarea lor în apele teritoriale ale României, cu sprijinul
institutiilor abilitate;
- Activitatea de informare si publicitate
- Activitatea de management al proiectului
- Activitatea de audit financiar al proiectului
- Achiziţia serviciului de traducere şi interpretare
- Încheierea de protocolale cu instituţiile abilitate, conform Cererii de finanţare
- Realizarea monitorizării proiectului, inclusiv în perioada de sustenabilitate
- Funcționarea și întreținerea noii rute de transport.
4.2. În calitate de partener, Municipiul Călărași va avea urmatoarele responsabilitati:
- Aparare de mal
- Constructie cladire gara fluviala

- Amenajari exterioare
- Achizitia lucrarilor si coordonarea acestora pe toata perioada de derulare a contractului
de lucrari;
- Achizitia serviciului de asistenta din partea proiectantului
- Achizitia serviciului de dirigentie de santier
- Asigurarea sustenabilităţii investiției privind reabilitarea infrastructurii pe partea
românească;
Art. 5. - Durata Acordului:
Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării sale și este valabil până la 31.12.2028, durată
ce cuprinde inclusiv perioada de sustenabilitate a proiectului.
Durata acestuia se poate prelungi prin acordul de voință al părților.
Art. 6. - Obligațiile financiare:
6.1. Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, își asumă asigurarea finanțării
partenerului, respectiv Municipiul Călărași, în privința cheltuielilor neeligibile generate de
modificările tehnico-economice, altele decât cele asumate de parteneri la momentul depunerii
aplicației de finanțare.
6.2. Activităţile se vor realiza de către fiecare Parte, conform specificațiilor din Cererea de
finanțare și din Contractul de finanțare, fiecare asumându-și obligațiile financiare care îi revin,
conform acestora.
Art. 7. - Incetarea Acordului:
7.1. Acordul încetează prin:
a) ajungere la termen;
b) acordul Părţilor;
7.2. Încetarea Acordului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Părților.
Art. 8. - Dispozitii finale:
8.1. Prezentul Acord constituie baza de colaborare şi punere în practică a atribuțiilor asumate
și intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți.
8.2. Modificarea oricărei clauze se face prin acordul de voință al Părţilor, materializat prin
încheierea unui act adiţional, care va face parte integrantă din prezentul Acord.
8.3. În caz de divergenţe de interpretare sau de aplicare a dispoziţiilor Acordului, Părţile vor
rezolva problemele pe cale amiabilă, prin negocieri sau consultări. În caz contrar, Părţile se pot adresa
instanţelor competente, în condiţiile legii.
Prezentul Acord s-a încheiat astăzi .........................., în două exemplare, în limba română,
ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.
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