ROMÂNIA
JUDEŢULCĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind asocierea între Județul Călărași și Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare,
pentru participarea la proiectul „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 201B
tronson DN31 - Ulmeni - Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 - km 81+290, DJ 305 tronson
Lunca (Ostrovu) - Lehliu Sat - Săpunari km 0+000 - km 33+529 şi DJ 313 tronson Săpunari limită judeţ Ialomiţa km 28+700 - km 30+500"
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 21.02.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, înregistrat sub nr. 3048 din
19.02.2019;
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 19410 din 06.12.2018,
înregistrată la Consiliul Județean Călăra și sub nr. 21382 din 07.12.2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 157 din 01.08.2018 privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor
judeţene DJ 201B tronson DN31 - Ulmeni - Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 - km 81+290, DJ
305 tronson Lunca (Ostrovu) - Lehliu Sat - Săpunari km 0+000 - km 33+529 şi DJ 313 tronson
Săpunari - limită judeţ Ialomiţa km 28+700 - km 30+500", faza D.A.L.I.;
- prevederile pct. 4.1. din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 6, Prioritatea de inves ții
6.1. din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 , aprobat prin Ordinul ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2524 din 22.03.2018;
- Hotărârea nr. 1/2015 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională privind prioritizarea finanțării
proiectelor în cadrul Axei prioritare 6, Prioritatea de inves ții 6.1.;
- prevederile art. 136 din Constitu ția României, republicată;
- prevederile art. 10, art. 14, art. 91 alin. (1) lit. d), e), alin. (5) lit. a), pct. 12 și alin. ( 6), lit. a)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă asocierea între Județul Călăra și și Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare, prin Filiala Teritorială Ialomiţa Călmăţui – Unitatea de Administrare Călăraşi, pentru
participarea la proiectul „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 201B tronson DN31 Ulmeni - Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 - km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) Lehliu Sat - Săpunari km 0+000 - km 33+529 şi DJ 313 tronson Săpunari - limită judeţ Ialomiţa km
28+700 - km 30+500", conform Acordului de parteneriat constituit ca Anexă ce face parte integrantă
din prezenta.
Art. 2. – Se împuternicește Președintele Consiliului Jude țean Călăra și să semneze, din partea
Judeţului Călăraşi, Acordul de parteneriat menţionat la articolul 1.
Art. 3. – Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, Direcţia Tehnică şi Direcţia
Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta
hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Nr. 26
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 21.02.2019
Întocmit, redactat,
Consilier, Delia–Maria SAVIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Emil MUŞAT

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Anexă
la Hotărârea nr. 26 din 21.02.2019

ACORD DE PARTENERIAT
privind colaborarea între Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare,
prin Filiala Teritorială Ialomiţa Călmăţui – Unitatea de Administrare Călăraşi
şi Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi
În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, și a Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
Unitatea administrativ - teritorială Judeţul Călăraşi, cod de identificare fiscală (CIF) 4294030, cu sediul în
municipiul Călăraşi, telefon 0242311301, fax 0242331609, reprezentat prin ec. Vasile ILIUŢĂ, în calitate de
Preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi
și
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, cod de identificare fiscală (CIF) ......, cu sediul
în....................., telefon ............ fax. .............., reprezentat prin ............. în calitate de............., au convenit
încheierea prezentului Acord de parteneriat.
Cadru general
- Prin intermediul Axei Prioritare 6 a POR denumită ”Îmbunătă țirea infrastructurii rutiere de importan ță
regională” se finanțează modernizarea drumurilor jude țene, având ca obiectiv specific cre șterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea re țelei TENT (Re țeaua Trans Europeană de
Transport).
- Conectarea la Rețeaua Trans Europeană de Transport a drumurilor jude țene modernizate prin POR presupune
lucrări de modernizare inclusiv a podurilor/pode țelor peste ape curgătoare, aflate în corpul drumurilor
județene, respectiv lucrări în albia râurilor pentru protec ția și modernizarea podurilor.
- In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 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, Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul
european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al
Consiliului, în cazul unei investiții în infrastructură sau produc ție trebuie respectat caracterul durabil al
investiției timp de 5 ani de la data plății finale, inclusiv prin men ținerea proprietă ții asupra elementelor de
infrastructură.
ART. 1. Obiectul acordului de parteneriat
(1) Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţi în vederea asigurării cu
operativitate a cadrului necesar implementării proiectelor finan țate prin Programul Opera țional Regional 20142020, denumit în continuare POR.
(2) Părțile vor colabora în limitele competențelor stabilite prin actele normative în vigoare, pentru îndeplinirea
în comun a obiectivelor proiectului „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 201B tronson DN31
- Ulmeni - Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 - km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) - Lehliu Sat
- Săpunari km 0+000 - km 33+529 şi DJ 313 tronson Săpunari - limită judeţ Ialomiţa km 28+700 - km
30+500", eligibil în cadrul POR.
ART. 2. Obligațiile Consiliului Judeţean Călăraşi
(1) În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean
Călăraşi, prin direcțiile de specialitate, are obligația depunerii şi implementării proiectului „Modernizarea şi
reabilitarea drumurilor judeţene DJ 201B tronson DN31 - Ulmeni - Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) - Lehliu Sat - Săpunari km 0+000 - km 33+529 şi DJ 313
tronson Săpunari - limită judeţ Ialomiţa km 28+700 - km 30+500", în conformitate cu Ghidul solicitantului,

asumându-şi prin cererea de finanţare întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor
prevăzuţi în aceasta.
(2) Judeţul Călăraşi, prin Consiliului Judeţean Călăraşi, va informa de îndată Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare cu privire la orice act sau fapt care fac imposibilă implementarea proiectului men ționat
la alin. (1).
ART. 3. Obligațiile Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
(1) În îndeplinirea prezentului acord de parteneriat, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, prin Filiala
Teritorială Ialomiţa Călmăţui – Unitatea de Administrare Călăraşi, va analiza în cel mai scurt timp cererea de
parteneriat a Judeţului Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi.
(2) După emiterea acordului său, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, prin Filiala Teritorială Ialomiţa
Călmăţui – Unitatea de Administrare Călăraşi va informa în termen de 5 zile lucrătoare Judeţul Călăraşi, prin
Consiliul Judeţean Călăraşi, beneficiar POR asupra semnării acordului cadru de parteneriat.
(3) Pe toată perioada de derulare a prezentului acord de parteneriat, precum şi în perioada de durabilitate a
proiectului „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 201B tronson DN31 - Ulmeni - Lunca
(Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 - km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) - Lehliu Sat - Săpunari km
0+000 - km 33+529 şi DJ 313 tronson Săpunari - limită judeţ Ialomiţa km 28+700 - km 30+500", Agenţia
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, prin Filiala Teritorială Ialomiţa Călmăţui – Unitatea de Administrare
Călăraşi se obligă să pastreze dreptul de administrare asupra infrastructurii traversate de drumul judeţean DJ
305, care face obiectul proiectului depus în cadrul cererii de finanţare nr S/CL/2018/6/6.1/4/1034/01.10.2018.
ART. 4. Termene
(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 10 ani și intră în vigoare la data semnării de către ambele păr ți.
(2) Obligațiile prevăzute la art. 2 și art. 3 ale prezentului acord se vor realiza până la data de 21.02.2029.
ART. 5. Comunicare
(1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informa țiile necesare ducerii la îndeplinire a obiectului
prezentului acord de parteneriat, conform legisla ției în vigoare și cu aplicarea principiului nevoii de a
cunoaște.
(2) Comunicarea datelor menționate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele recunoscute și acceptate de
părți.
ART.6. Dispoziții finale
(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord de parteneriat, păr țile vor notifica una
celeilalte, în scris, persoana responsabilă cu implementarea prevederilor acestuia.
(2) Orice modificare și/sau completare a prezentului acord de parteneriat se face în scris, prin act adi țional, cu
acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele.
(3) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării acordului de parteneriat, transmite celeilalte păr ți,
spre analiză, propunerile sale motivate.
Prezentul acord s-a semnat azi______________, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.
Județul Călărași,
prin Consiliul Județean Călărași,
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare,
DIRECTOR,
...........................
Întocmit, redactat,

Consilier Delia – Maria SAVIN

