
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 128/2006 
privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul 

Judeţean Iaşi pentru realizarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului 
interjudeţean DJ 244 D Huşi-Coropceni (DN 24)” 

 
   având în vedere prevederile Programului Complement aferent Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 “Imbunatăţirea infrastructurii de transport regionale şi 
locale » – domeniul de intervenţie 1.1 « Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii judeţene şi locale 
de transport »;  
   având în vedere adresa Ministerului Integrării Europene nr. 37059 din 19.10.2006, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 5891  din 23.10.2006, prin care se solicită transmiterea 
portofoliului de proiecte judeţean care, prin obiectivele generale şi specifice, contribuie la atingerea 
obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND 2007-2013 şi sunt eligibile pentru 
finanţare prin Programul Operaţional Regional;  

în temeiul art 12, art.104 alin.(1) lit.e), alin.5, lit.a), pct.12, alin.6, lit.c) precum şi al art.109 din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Consiliul judeţean Vaslui,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.1. - Se aprobă încheierea Acordului de asociere între Consiliul Judeţean Vaslui şi 
Consiliul Judeţean Iaşi pentru realizarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului 
interjudeţean DJ 244 D Huşi- Coropceni (DN 24”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se mandatează domnul Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui în 
vederea semnării, în numele autorităţii judeţene, a Acordului de asociere.  

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Tehnică, 
Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, Direcţia economică şi Biroul 
contabilitate ale Consiliului Judeţean Vaslui.  
  Art.4. - Copia prezentei hotărâri va fi comunicată Consiliului Judeţean Iaşi. 
 
                                                                                                            Vaslui, 30 noiembrie 2006
    

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                   Contrasemnează:                  
                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 

                                            Gheorghe Stoica  



 
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI                 Anexă  
NR.________/________2006                        la Hotărârea nr.128/30.11.2006 
 
  
 ACORD DE ASOCIERE ÎNTRE CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI ŞI CONSILIUL 
JUDEŢEAN IAŞI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI 

 
„REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMULUI INTERJUDEŢEAN DJ 244D HUŞI-

COROPCENI (DN 24)” 
   
 I. CADRUL GENERAL 
  

1. Acordul de asociere se încheie în vederea desfăşurării unor activităţi de interes 
comun, potrivit prevederilor art.104 alin.(1) lit.e) din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  

2. Prezentul acord reglementează derularea în asociere (parteneriat) de către Consiliul 
Judeţean Vaslui şi Consiliul Judeţean Iaşi a Proiectului:  

 
“REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMULUI INTERJUDEŢEAN  

DJ 244 D HUŞI-COROPCENI (DN 24)”  
 

3. Scopul proiectului constă în reabilitarea şi modernizarea tronsoanelor de drumuri 
judeţene de pe teritoriul judeţului Vaslui, DJ 244 D Huşi-Avereşti-limită judeţul Iaşi 
km 0+00—25+500 şi DJ 244 D limită judeţul Vaslui-Coropceni (DN 24) km 
25+500-38+280, de pe teritoriul  judetului Iaşi.   

4. Proiectul respectă prevederile Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională, a 
Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind la realizarea obiectivului 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi a Cadrului Naţional 
Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică 
şi socială dintre România şi statele membre ale UE.  

5. Proiectul va fi depus pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 1- Imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 
locale,  domeniul de intervenţie 1.1 “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
judeţene şi locale de transport”.  

6. Tronsoanele de drum judeţean ce constituie obiectul proiectului “REABILITAREA ŞI 
MODERNIZAREA DRUMULUI INTERJUDEŢEAN DJ 244 D HUŞI- COROPCENI 
(DN 24) ” sunt cuprinse in Planurile Generale de Amenajare a Teritoriului Judeţelor 
Iaşi şi Vaslui.  

   
II. PĂRŢILE ACORDULUI 
 

Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, strada 
Ştefan cel Mare nr.79,  reprezentat prin domnul Corneliu Bichineţ -  Preşedinte, în calitate 
de solicitant al finanţării şi AUTORITATE COORDONATOARE (LEADER DE PROIECT); 

Consiliul Judeţean Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, b-dul Ştefan cel 
Mare şi Sfânt nr.69, reprezentat prin domnul Lucian Flaiser - Preşedinte, în calitate de 
PARTENER al proiectului,  
    
  au convenit la incheierea prezentului Acord de asociere.  



 
III. OBIECTUL ACORDULUI 
  

Derularea în asociere (parteneriat) de către Consiliul judeţean Iaşi şi Consiliul 
Judeţean Vaslui a proiectului cu titlul  
    

“REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMULUI INTERJUDEŢEAN  
DJ 244 D HUŞI- COROPCENI (DN 24)”  

  
 IV. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  
  
  1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Vaslui– Autoritate coordonatoare în proiect: 
  

a. să acţioneze în numele asociaţilor, în calitate de solicitant al finanţării proiectului, de 
coordonator al tuturor activităţilor pentru implementarea acestuia, precum şi în calitate 
de ordonator principal de credite pentru proiect;  

b. să întocmească documentaţia tehnico- economică a proiectului în conformitate cu 
Continutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele ce urmeaza a fi realizate 
cu asistenta financiara nerambursabila din partea Comisiei Europene, respectiv 
cerinţele Ghidului “Analiza cost-beneficiu pentru proiectele de investiţii finanţate 
din fondurile structurale ale Uniunii Europene”; costurile documentaţiei tehnico-
economice vor fi suportate în cotă parte, proporţional cu valoarea investiţiei realizate 
pe  tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului, în termenele 
prevăzute în contractul de achiziţie publică;  

c. să dovedească calitatea de proprietar al terenului aferent amprizei drumului,  prin 
Încheierea de Carte Funciară, până la data de 31martie 2007;  

d. să obţină acordurile, avizele, autorizaţiile şi aprobările necesare promovării şi derulării 
investiţiei;  

e. să asigure managementul şi implementarea proiectului;  
f. să întocmească cererea de finanţare completă şi în conformitate cu ghidul 

solicitantului;  
g. să vireze la termenul ce va fi statuat prin schema de finanţare, cofinanţarea stabilită, 

în cotă parte, calculată pentru fiecare asociat  în funcţie de valoarea investiţiei ce va fi 
realizată pe tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului;  

h. să achite taxa pe valoarea adaugată şi cheltuielile neeligibile ale proiectului, 
proporţional cu valoarea investiţiei realizate pe  tronsonul de drum situat pe teritoriul 
administrativ al judeţului, în termenele prevazute în schema de finanţare a proiectului;   

i. să suporte contravaloarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute rezultate din bugetul 
proiectului, proporţional cu valoarea investiţiei realizate pe  tronsonul de drum situat 
pe teritoriul administrativ al judeţului, în termenele statuate;  

j. să deschidă un cont aferent proiectului, în care să fie depuse sumele pentru 
asigurarea cofinanţării aferente fiecărei autorităţi administrative judeţene participante 
in proiect.  

 
2. Obligaţiile şi responsabilităţile Consiliului judeţean Iaşi– Partener în proiect : 
  

a. să sprijine realizarea proiectului prin furnizarea datelor, informaţiilor şi înscrisurilor 
necesare elaborării documentaţiei;  

b. să dovedească calitatea de proprietar al terenului aferent amprizei drumului,  prin 
Incheierea de Carte Funciară, până la data de 31martie 2007;  



c. să suporte în cotă parte, proporţional cu valoarea investiţiei realizate pe  tronsonul de 
drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului, costurile documentaţiei tehnico-
economice a proiectului, elaborată în conformitate cu Continutul-cadru al studiului de 
fezabilitate pentru proiectele ce urmeaza a fi realizate cu asistenţa financiară 
nerambursabilă din partea Comisiei Europene, respectiv cerinţele Ghidului “Analiza 
cost-beneficiu pentru proiectele de investiţii finanţate din fondurile structurale 
ale Uniunii Europene” şi să achite în contul autorităţii coordonatoare cheltuielile ce îi 
revin în termenele prevăzute în contractul de achiziţie publică;  

d. să vireze la termenul ce va fi statuat prin schema de finanţare, cofinanţarea stabilită, 
în cotă parte, calculată pentru fiecare asociat,  în funcţie de valoarea investiţiei ce va 
fi realizată pe tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului;  

e. să achite taxa pe valoarea adaugată şi cheltuielile neeligibile ale proiectului, 
proporţional cu valoarea investiţiei realizate pe  tronsonul de drum situat pe teritoriul 
administrativ al judeţului, în termenele prevăzute în schema de finanţare a proiectului;   

f. să suporte contravaloarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute rezultate din bugetul 
proiectului, proporţional cu valoarea investiţiei realizate pe  tronsonul de drum situat 
pe teritoriul administrativ al judeţului, în termenele statuateş 

g. să colaboreze la managementul şi implementarea proiectului; în acest scop, va 
desemna membri în echipa de management a proiectului.   

 
 V. DURATA ACORDULUI 
  

Prezentul acord intră în vigoare sub condiţia aprobării acestuia prin hotărârea 
autorităţii deliberative a fiecarei autorităţi administrative asociate. Durata acestuia este egală 
cu durata de valabilitate a contractului de finanţare.  
   
VI. INCETAREA ASOCIERII 
  

1. Acordul de asociere îşi încetează valabilitatea în următoarele condiţii:  
  

a. hotărârea comună a părţilor semnatare;  
b. realizarea obiectului acordului de asociere;  
c. neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor şi celorlalte clauze 

ale Acordului de asociere;  
d. alte cauze prevăzute de lege.  

 
  2. În caz de încetare a prezentului Acord de asociere, cheltuielile efectuate până la 
data desfiinţării acestuia nu vor fi recuperate de către parteneri.  
   
VII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
  

În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile semnatare 
ale Acordului de asociere nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre 
soluţionare instanţelor de drept comun competente.  
  
VIII. CLAUZE SPECIALE 
  

1. Modificările la prezentul Acord de asociere se vor efectua cu acordul scris al părţilor 
semnatare. Completările şi modificările aduse Acordului de asociere sunt valabile şi 
opozabile numai dacă sunt făcute prin act adiţional semnat de părţile asociate.  



2. Consiliul Judeţean Vaslui este autorizat să acţioneze în numele Consiliului Judeţean 
Iaşi,  în scopul realizării obiectului prezentului Acord de asociere.  

3. Comisiile de evaluare a ofertelor pentru toate achiziţiile publice de bunuri, servicii şi 
lucrări ce se vor realiza în scopul elaborării documentaţiei şi implementării proiectului, 
conform procedurilor impuse de cadrul legal incident în materie,  vor fi alcătuite din 
reprezentanţi desemnaţi de către fiecare parte semnatară a prezentului Acord de 
asociere. 

4. Modul de implementare a proiectului, precum şi cel de efectuare a plăţilor şi 
decontărilor către furnizori, respectiv între parteneri, va fi reglementat prin act 
adiţional la prezentul Acord de asociere, după apariţia procedurilor de realizare a 
proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, elaborate de Ministerul 
Integrării Europene.   

 
Prezentul acord de asociere a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare orginale, 

câte ......  pentru fiecare parte semnatară, avînd aceeaşi forţă juridică probantă, 
astăzi.............., data semnării.  
  
  CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI                                CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 
  

Preşedinte,                         Preşedinte, 
 
      Corneliu BICHINEŢ            Lucian FLAIŞER 
 


	H O T Ă R Â R E A  Nr. 128/2006 
	Corneliu Bichineţ 
	                                            Gheorghe Stoica  

