
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.116/2007 
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judetean Vaslui şi Consiliul judetean 
Iaşi pentru realizarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 

Iaşi-Vaslui”  
 
 

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa Prioritară 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale” – Domeniul major 
de intervenţie 2.1 – “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură”; 
 având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.63/2007 privind aprobarea încheierii 
Acordului de asociere între Consiliul judeţean Iaşi şi Consiliul judeţean Vaslui pentru realizarea 
proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”; 
 având în vedere dispoziţiile Legii privind finanţele publice nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 având în vedere Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 
 avand în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor şi Ministerul Economiei şi Finanţelor nr.607/2007 pentru aprobarea categoriilor de 
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” în cadrul axei 
prioritare “Îmbunatatirea infrastructurii de trasport regionale şi locale” din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013; 
 având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 
structurale, a prefinanţării şi co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de 
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007; 
 având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007; 
 având în vedere dispoziţiile art.14, art.91 alin.(1) lit.d) şi lit.e), alin.5, lit.a), pct.12, alin.6, lit.a) 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  
Consiliul judeţean Vaslui,    

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul judetean Vaslui şi Consiliul judetean 
Iaşi pentru realizarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 
Iaşi-Vaslui”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se mandatează domnul Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului judetean Vaslui, să 
semneze, în numele autorităţii deliberative judeţene, Acordul de parteneriat. 

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică, 
dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, economică şi Biroul contabilitate ale 
Consiliului Judeţean Vaslui.  



Art.4. – Hotărârea nr.63/2007 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între 
Consiliul judetean Iaşi şi Consiliul judetean Vaslui pentru realizarea proiectului “Reabilitarea şi 
modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui” se abrogă. 

Art.5. - Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Consiliului Judeţean Iaşi. 
                                Vaslui, 16 octombrie 2007 

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

                      Contrasemnează:                  
                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 

                                                   Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
PRESEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Vaslui si Consiliul Judetean Iasi pentru 
realizarea proiectului “Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui” 

 
Consiliul Judetean Vaslui, in parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi, va depune proiectul 

“Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui”, pentru finantare in 
cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 - Axa Prioritară 2 “Îmbunătăţirea infrastructurii 
regionale şi locale de transport”. 
 Prin Hotararea nr. 63/2007 a Consiliului judetean Vaslui si Hotararea nr.119/2007 a 
Consiliului judetean Iasi, a fost aprobat Acordul de asociere pentru realizarea proiectului. 
 Acordul de Asociere dintre cele doua autoritati ale administratiei publice judetene a fost 
semnat de parti si inregistrat cu nr.3053 din 08.06.2007 la Consiliul Judetean Vaslui si cu nr. 4561 din 
11.06.2007 la Consiliul Judetean Iasi. 
 Ghidului Solicitantului, aprobat pentru Axa Prioritara 2 a Programului Operational Regional 
2007-2013 si lansata oficial la 10 septembrie 2007, impune, in cazul acordurilor de parteneriat, 
urmatoarele elemente obligatorii: 

 Pentru parteneriate: acord de parteneriat, în original; 
 Denumirea şi adresa exactă a fiecărui partener; 
 Desemnarea liderului de proiect din cadrul partenerilor; 
 Numele reprezentanţilor/ împuterniciţilor legali ai fiecărui partener, inclusiv a liderului de 

proiect; 
 Obiectivul Acordului de parteneriat; 
 Prezentarea detaliată a rolului fiecărui partener în implementarea proiectului, inclusiv rolul 
şi responsabilităţile liderului de proiect; 

 Prezentarea detaliată a contribuţiei fiecărui partener, inclusiv a liderului de proiect în 
privinţa costurilor eligibile şi neeligibile; 

 Prezentarea modului în care liderul de proiect şi fiecare partener asigură întreţinerea 
infrastructurii construite/ modernizate/ reabilitate pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare /dare în exploatare şi modul in care asigură 
exploatarea în această perioadă. 

 Prezentarea modului de împărţire a bunurilor rămase după încetarea finanţării (dacă este 
cazul). 

 
Avand in vedere aspectele mentionate anterior, este imperios necesara modificarea si 

completarea Acordului de Asociere dintre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui si 
adaptarea acestuia la cerintele formulate in Ghidul Solicitantului. 
 In acest sens, este necesara introducerea urmatoarelor modificari si completari: 
 

In cuprinsul Acordului de asociere intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui 
pentru realizarea Proiectului  “Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-
Vaslui” expresia “acord de asociere” din textul acordului se inlocuieste cu expresia “acord de 
parteneriat”. 

 
La capitolul “IV: OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR – 1. 

Obligatiile si responsabilitatile Consiliului Judetean Iasi – Autoritate coordonatoare (lider de 
proiect)” se  introduc urmatoarele completari: 

a)- sa asigure contributia in valoare de 7.819.588,85 lei, detaliata in tabelul urmator: 
 

Contribuţie CJ Iaşi LEI 
cheltuieli eligibile 751.970,47 
cheltuieli neeligibile 12.486,39 



TVA audit si informare 22.472,77 
TVA Iaşi 7.032.659,23 
Total TVA 7.055.131,99 
Total 7.819.588,85 

 
b)- sa asigure exploatarea si intretinerea infrastructurii construite/modernizate/reabilitate pe 

tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, pentru care s-a acordat finantare, 
pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatare;  

c)- sa asigure alocarea de la bugetul Consiliului Judetean Iasi a sumelor necesare pentru 
exploatarea si intretinerea infrastructurii construite/modernizate/reabilitate aferente tronsonului de 
drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada 
de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatare; 

d)- sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile 
rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; 

e)- sa mentina proprietatea facilitatilor construite/ modernizate/ reabilitate pe tronsonul de 
drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi  si natura activitatii pentru care s-a acordat 
finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatare si intretinerea in aceasta 
perioada; 

f)- sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii pe 
tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, prin Programul Operational 
Regional, pe o perioada de 3 ani de la inchiderea oficiala a Programului; 

g)- sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile 
legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, 
eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat; 

 
Rolurile si responsabilitatile liderului de proiect: 
a)- Pregătirea proiectului: 
 organizează licitaţia în vederea realizării documentaţiei de finanţare: realizare studiu de fezabilitate, 

studiu de trafic, cerere de finanţare, obţinere avize necesare; 
 încheie acordul de parteneriat cu Consiliul Judetean Vaslui în vederea implementării proiectului; 
 pune la dispoziţia contractanţilor toate datele necesare pentru realizarea documentaţiei de finanţare; 
 obţine certificatul de urbanism aferent tronsonului de drum situat pe teritoriu administrativ al 

judeţul Iaşi şi avizele necesare; 
 emite Hotărâri cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, contribuţiei locale în proiect, 

acordului de parteneriat incheiat intre Consiliul Judetean Iaşi si Consiliului Judetean Vaslui; 
 numeşte şi stabileşte membrii echipei de implementare a proiectului din partea Consiliului Judetean 

Iaşi; 
 initiaza procedurile de achiziţii de servicii pentru realizarea proiectului tehnic; 
 detine calitatea de solicitant al finanţării nerambursabile. 

b)- Implementarea proiectului: 
 coordonează echipa de implementare a proiectului; 
 coordonează aspectele financiar - contabile ale proiectului; 
 asigura cota - parte  din contribuţia proprie ce revine din costurile eligibile de 2% şi a costurilor 

neeligibile; 
 organizează procedurile de achiziţie; 
 semneaza contractul de executie a lucrarilor; 
 pune la dispoziţia constructorului amplasamentul pe care se vor desfăşura lucrările; 
 monitorizează activitatea de executare a lucrărilor; 
 coordonează activităţile de promovare şi mediatizare; 
 asigura legaturile functionale cu Organismul Intermediar si Autoritatea de management a 

Programului Operational Regional; 
 asigură respectarea clauzelor contractuale privind publicitatea proiectelor finanţate prin Programul 

Operaţional Regional; 
 asigură şi menţine relaţia cu furnizorul de servicii pentru editarea materialelor publicitare; 
 conduce şedinţele de monitorizare şi progres; 



 alocă sarcini pentru următoarea etapă a proiectului; 
 asigură respectarea graficului de implementare a activităţilor; 
 realizează cererile de pre-finanţare, rambursare şi rapoartele de progres; 
 se implică în evaluarea, monitorizarea şi asigurarea calităţii proiectului. 

c)- Monitorizarea ex-post a proiectului: 
 asigură funcţionalitatea drumului judeţean DJ 248 Iaşi – Vaslui pe porţiunea aferentă judeţului Iaşi;  
 furnizează informaţiile solicitate de Organismul Intermediar si Autoritatea de management a 

Programului Operational Regional, pe parcursul celor 5 ani de monitorizare de la finalul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. 

 
 La capitolul “IV : OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR – 2. 
Obligatiile si responsabilitatile Consiliului Judetean Vaslui – Partener in proiect” se introduc 
urmatoarele completari: 

a)- sa asigure contributia in valoare de 3.746.273,75 lei, detaliata in tabelul urmator: 
 
Contribuţie CJ Vaslui LEI 
cheltuieli eligibile 361.400,08 
cheltuieli neeligibile 6.001,01 
TVA Vaslui 3.378.872,67 
Total 3.746.273,75 

 
b)- sa asigure exploatarea si intretinerea infrastructurii construite/modernizate/reabilitate pe 

tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Vaslui, pe o perioada de cel putin 5 ani 
dupa finalizare/dare in exploatare;  

c)- sa asigure alocarea de la bugetul Consiliului Judetean Vaslui a sumelor necesare pentru 
exploatarea si intretinerea infrastructurii construite/modernizate/ reabilitate aferente tronsonului de 
drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Vaslui, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa 
finalizare/dare in exploatare; 

d)- sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului pe tronsonul de 
drum situat pe teritoriul administrativ al judetului, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale; 

e)- sa mentina proprietatea facilitatilor construite/modernizate/ reabilitate pe tronsonul de drum 
situat pe teritoriul administrativ al judetului Vaslui  si natura activitatii pentru care s-a acordat 
finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatare si intretinerea in aceasta 
perioada; 

f)- sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii pe 
tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Vaslui, prin Programul Operational 
Regional, pe o perioada de 3 ani de la inchiderea oficiala a Programului; 

g)- sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile 
legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, 
eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat. 

 
Rolurile si responsabilitatile partenerului: 
a)- Pregătirea proiectului: 
 încheie acordul de parteneriat cu Consiliul Judetean Iaşi în vederea implementării proiectului; 
 emite Hotărâri cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, contribuţiei locale în proiect, 

acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean  Iaşi si Consiliul Judetean Vaslui; 
 pune la dispoziţia contractanţilor toate datele necesare pentru realizarea documentaţiei de 

finanţare; 
 obţine certificatul de urbanism aferent tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al 

judeţului Vaslui şi avizele necesare. 
b)- Implementarea proiectului: 
 asigura cota - parte  din contribuţia proprie ce revine din costurile eligibile de 2% şi a costurilor 

neeligibile, prin decontarea cheltuielilor efectuate de Consiliul Judetean Iaşi, aferente tronsonului 
de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui;  



 participă cu 2 persoane - desemnate in cadrul echipei de implementare; 
 participă la şedinţele de monitorizare şi progres ale proiectului; 
 se implică în activităţile  de informare şi mediatizare; 
 monitorizează, împreună cu echipa de implementare şi cu inspectorul de şantier, stadiul lucrărilor; 
 se implică în evaluarea, monitorizarea şi asigurarea calităţii proiectului. 

c)- Monitorizarea ex-post a proiectului: 
 Asigură funcţionalitatea drumului judeţean DJ 248 Iaşi - Vaslui pe porţiunea aferentă judeţului 

Vaslui;  
 Furnizează informaţiile solicitate de Autoritatea Contractantă pe parcursul celor cinci ani de 

monitorizare de la finalul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. 
 

La Capitolul VIII- CLAUZE SPECIALE, se introduc urmatoarele completari : 
5. Bunurile achizitionate prin proiect  si/sau instalate pe cele doua tronsoane de drum aferente 
judetelor Iasi si Vaslui vor reveni, dupa incetarea finantarii, administratorilor tronsoanelor de drum in 
cauza, Consiliului judetean Iasi, respectiv Consiliului judetean Vaslui.   
  
 Dat fiind faptul ca modificarile si completarile ce au fost generate de modificarea Ghidului 
Solicitantului  Programului Operational Regional 2007-2013 sunt considerabile, iar introducerea 
acestora in textul Acordului de asociere dintre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui in 
vederea realizarii proiectului “Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-
Vaslui”, ar spori gradul de complexitate al procesului de evaluare a proiectului, consideram oportuna 
aprobarea unui nou acord care sa contina toate modificarile. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în 
forma prezentată. 
 

Preşedinte, 
Corneliu Bichineţ  



Anexa 
La Hotărârea nr.116/2007 

        
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI                                  CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
Nr..................../………………….                                                              Nr………………./................ 
  

ACORD DE PARTENERIAT ÎNTRE CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI ŞI CONSILIUL 
JUDEŢEAN VASLUI ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI 

„REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMULUI INTERJUDEŢEAN DJ 248 IAŞI-
VASLUI” 

   
 I. CADRUL GENERAL  

1. Acordul de parteneriat se încheie în vederea desfăşurării unor activităţi de interes comun, 
potrivit prevederilor art. 91 alin.(1) lit.e) si alin (6), lit. c din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată.  

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

 
“REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMULUI INTERJUDEŢEAN  

DJ 248 IAŞI-VASLUI”  
 

3. Scopul proiectului constă în reabilitarea şi modernizarea tronsoanelor de drumuri judeţene de 
pe teritoriul judeţului Iaşi, DJ 248, IAŞI-CIUREA-GRAJDURI-SCÂNTEIA- limita 
jud.Vaslui (km 0 + 000 – 33 + 400, jud Iaşi) şi DJ 248 limita jud. Iaşi- REBRICEA- 
RATEŞU CUZEI-DN 15 (km 33+400-41+980)  de pe teritoriul  judeţului Vaslui.   

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 media 
dezvoltării statelor membre ale Uniunii Europene.  

5. Proiectul va fi depus pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 2- Imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale-  Domeniul 
major de intervenţie 2.1 “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 
străzi urbane, inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”.  

6. Tronsoanele de drum judeţean ce constituie obiectul proiectului “REABILITAREA ŞI 
MODERNIZAREA DRUMULUI INTERJUDEŢEAN DJ 248 IAŞI-VASLUI” sunt cuprinse 
in Planurile Generale de Amenajare a Teritoriului Judeţelor Iaşi şi Vaslui şi în Planul General 
de Amenajare a Teritoriului Naţional.  

   
II. PĂRŢILE ACORDULUI 

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 solicitant al finanţării 
şi AUTORITATE COORDONATOARE (LEADER DE PROIECT); 

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 PARTENER al 
proiectului,  

- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa Prioritară 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale” – Domeniul major 
de intervenţie 2.1 – “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură”; 
 - având în vedere dispoziţiile Legii privind finanţele publice nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



 - având în vedere Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 
 - avand în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor şi Ministerul Economiei şi Finanţelor nr.607/2007 pentru aprobarea categoriilor de 
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” în cadrul axei 
prioritare “Îmbunatatirea infrastructurii de trasport regionale şi locale” din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013; 
 - având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 
structurale, a prefinanţării şi co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de 
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007; 

- având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007,  
 au convenit la incheierea prezentului Acord de parteneriat.  
 
III. OBIECTUL ACORDULUI  

Programarea, depunerea şi implementarea în parteneriat de către Consiliul judeţean Iaşi şi 
Consiliul Judeţean Vaslui a proiectului cu titlul  
    

“REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMULUI INTERJUDEŢEAN  
DJ 248 IAŞI-VASLUI”  

   
 IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
  
  1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Iaşi – Autoritate coordonatoare (lider de proiect):  

a. să acţioneze în numele partenerilor, 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 unică a proiectului, în conformitate cu 
Conţinutul cadru al studiilor de fezabilitate pentru proiectele ce urmează a fi realizate cu 
asistenţă financiară nerambursabilă a Comisiei Europene şi cu cerinţele Ghidului pentru 
Analiza Cost- Beneficiu a proiectelor de investiţii finanţate din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune şi ISPA ;  

c. să suporte costurile documentaţiei tehnico-economice, 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; 

d. să dovedească calitatea de proprietar al terenului aferent amprizei drumului;  
e. să obţină acordurile, avizele, autorizaţiile şi aprobările necesare promovării şi derulării 

investiţiei;  
f. să asigure managementul şi implementarea proiectului;  
g. să întocmească cererea de finanţare completă şi în conformitate cu ghidul solicitantului;  
h. să vireze la termenul ce va fi statuat prin schema de finanţare, cofinanţarea stabilită, în cotă 

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

i. 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;   

j. 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;  

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

l. să asigure contribuţia în valoare de 7.819.588,85 lei, detaliată în tabelul următor: 
 



Contribuţie Consiliul judeţean Iaşi LEI 
cheltuieli eligibile 751.970,47 
cheltuieli neeligibile 12.486,39 
TVA audit şi informare 22.472,77 
TVA Iaşi 7.032.659,23 
Total TVA 7.055.131,99 
Total 7.819.588,85 

m. să asigure exploatarea şi intretinerea infrastructurii construite/modernizate/ reabilitate pe 
tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Iaşi, pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare în exploatare;  

n. să asigure alocarea de la bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a sumelor necesare pentru 
exploatarea şi întretinerea infrastructurii construite/ modernizate/reabilitate aferente 
tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Iaşi, pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare în exploatare; 

o. să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; 

p. să menţina proprietatea facilităţilor construite/modernizate/reabilitate pe tronsonul de drum 
situat pe teritoriul administrativ al judeţului Iaşi  şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi întreţinerea în 
această perioadă; 

q. să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării pe 
tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Iaşi, prin Programul 
Operaţional Regional, pe o perioadă de 3 ani de la închiderea oficială a Programului; 

r. să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, 
eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.  

 
2. Obligaţiile Consiliului judeţean Vaslui – 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;  
c. să vireze la termenul ce va fi statuat prin schema de finanţare, cofinanţarea stabilită, în cotă 

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

d. să achite taxa pe valoarea adăugată 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;   

e. 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; 

f. 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, realizate în conformitate cu prevederile Cap. IV, par.1, lit. b) şi să achite în contul 
autorităţii coordonatoare cheltuielile ce îi revin în termenele prevăzute în contractul de 
achiziţie publică;  

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

h. să asigure contribuţia în valoare de 3.746.273,75 lei, detaliată în tabelul următor: 
 

Contribuţie CJ Vaslui LEI 
cheltuieli eligibile 361.400,08 
cheltuieli neeligibile 6.001,01 
TVA Vaslui 3.378.872,67 
Total 3.746.273,75 

 



i. să asigure exploatarea şi intretinerea infrastructurii construite/modernizate/ reabilitate pe 
tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare în exploatare;  

j. să asigure alocarea de la bugetul Consiliului Judeţean Vaslui a sumelor necesare pentru 
exploatarea şi întretinerea infrastructurii construite/ modernizate/reabilitate aferente 
tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, pentru care s-a 
acordat finanţare, pe o perioadă de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare în exploatare; 

k. să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului pe tronsonul de 
drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, în condiţiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; 

l. să menţină proprietatea facilităţilor construite/modernizate/reabilitate pe tronsonul de drum 
situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui  şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi întreţinerea în 
această perioadă; 

m. să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării pe 
tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, prin Programul 
Operaţional Regional, pe o perioadă de 3 ani de la închiderea oficială a Programului; 

n. să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, 
eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.  

  
V. ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE LIDERULUI DE PROIECT 

1. Pregătirea proiectului: 
a. organizează licitaţia în vederea realizării documentaţiei de finanţare: realizare studiu de 

fezabilitate, studiu de trafic, cerere de finanţare, obţinere avize necesare; 
b. încheie acordul de parteneriat cu Consiliul Judeţean Vaslui în vederea implementării 

proiectului; 
c. pune la dispoziţia contractanţilor toate datele necesare pentru realizarea documentaţiei 

de finanţare; 
d. obţine certificatul de urbanism aferent tronsonului de drum situat pe teritoriul 

administrativ al judeţul Iaşi şi avizele necesare; 
e. aprobă hotărâri cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, contribuţiei locale în 

proiect, acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliului Judeţean 
Vaslui; 

f. numeşte şi stabileşte membrii echipei de implementare a proiectului din partea 
Consiliului Judeţean Iaşi; 

g. iniţiază procedurile de achiziţii de servicii pentru realizarea proiectului tehnic; 
h. deţine calitatea de solicitant al finanţării nerambursabile. 

 
2. Implementarea proiectului: 

a. coordonează echipa de implementare a proiectului; 
b. coordonează aspectele financiar - contabile ale proiectului; 
c. asigură cota - parte  din contribuţia proprie ce revine din costurile eligibile de 2% şi a 

costurilor neeligibile; 
d. organizează procedurile de achiziţie; 
e. semnează contractul de execuţie a lucrărilor; 
f. pune la dispoziţia constructorului amplasamentul pe care se vor desfăşura lucrările; 
g. monitorizează activitatea de executare a lucrărilor; 
h. coordonează activităţile de promovare şi mediatizare; 
i. asigură legăturile funcţionale cu Organismul Intermediar şi Autoritatea de Management a 

Programului Operaţional Regional; 
j. asigură respectarea clauzelor contractuale privind publicitatea proiectelor finanţate prin 

Programul Operaţional Regional; 
k. asigură şi menţine relaţia cu furnizorul de servicii pentru editarea materialelor publicitare; 
l. conduce şedinţele de monitorizare şi progres; 



m. alocă sarcini pentru următoarea etapă a proiectului; 
n. asigură respectarea graficului de implementare a activităţilor; 
o. realizează cererile de pre-finanţare, rambursare şi rapoartele de progres; 
p. se implică în evaluarea, monitorizarea şi asigurarea calităţii proiectului. 

 
3. Monitorizarea ex-post a proiectului: 

a. asigură funcţionalitatea drumului judeţean DJ 248 Iaşi – Vaslui pe porţiunea aferentă judeţului 
Iaşi;  

b. furnizează informaţiile solicitate de Organismul Intermediar şi Autoritatea de Management a 
Programului Operaţional Regional, pe parcursul celor 5 ani de monitorizare de la finalul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. 
 

VI.ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PARTENERULUI 
 
           1. Pregătirea proiectului: 

a. încheie acordul de parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi în vederea implementării proiectului;   
b. aprobă hotărâri cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, contribuţiei locale în proiect, 

acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean  Iaşi şi Consiliul Judeţean Vaslui; 
c. pune la dispoziţia contractanţilor toate datele necesare pentru realizarea documentaţiei de 

finanţare; 
d. obţine certificatul de urbanism aferent tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al 

judeţului Vaslui şi avizele necesare. 
 

2. Implementarea proiectului: 
a. asigură cota - parte  din contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile de 2% şi a 

costurilor neeligibile, prin decontarea cheltuielilor efectuate de Consiliul Judeţean Iaşi, 
aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui;  

b. participă cu 2 persoane desemnate în cadrul echipei de implementare; 
c. participă la şedinţele de monitorizare şi progres ale proiectului; 
d. se implică în activităţile  de informare şi mediatizare; 
e. monitorizează, împreună cu echipa de implementare şi cu inspectorul de şantier, stadiul 

lucrărilor; 
f. se implică în evaluarea, monitorizarea şi asigurarea calităţii proiectului. 

 
3. Monitorizarea ex-post a proiectului: 

a. asigură funcţionalitatea drumului judeţean DJ 248 Iaşi - Vaslui pe porţiunea aferentă judeţului 
Vaslui;  

b. furnizează informaţiile solicitate de Autoritatea Contractantă pe parcursul celor cinci ani de 
monitorizare de la finalul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. 

 
VII. DURATA ACORDULUI  

Prezentul acord intră în vigoare sub condiţia aprobării acestuia prin hotărârea autorităţii 
deliberative a fiecarei autorităţi administrative partenere.   

Efectele prezentului acord de parteneriat încetează de drept la data încetării perioadei de 
monitorizare ex-post a proiectului. 
   
VIII. INCETAREA ASOCIERII  

1. Acordul de parteneriat îşi încetează valabilitatea în următoarele condiţii:  
a. hotărârea comună a părţilor semnatare;  
b. expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul de parteneriat;  
c. neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor şi celorlalte clauze ale 

Acordului de parteneriat;  
d. alte cauze prevăzute de lege.  

  
2. În caz de încetare a prezentului Acord de parteneriat, cheltuielile efectuate până la data 



desfiinţării acestuia nu vor fi recuperate de către parteneri.  
   
IX. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

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

 
 X. CLAUZE SPECIALE  

1. Modificările la prezentul Acord de parteneriat se vor efectua cu acordul scris al părţilor 
semnatare. Completările şi modificările aduse Acordului de parteneriat sunt valabile şi 
opozabile numai dacă sunt semnate de părţi.  

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

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 parteneriat. 

4. Modul de efectuare a plăţilor şi a decontărilor va fi reglementat prin act adiţional la prezentul 
Acord de parteneriat.   

5. Bunurile achiziţionate prin proiect  şi/sau instalate pe cele două tronsoane de drum aferente 
judeţelor Iaşi şi Vaslui vor reveni, dupa încetarea finanţării, administratorilor tronsoanelor de 
drum în cauză, Consiliului judetean Iaşi, respectiv Consiliului judeţean Vaslui. 

 
Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat într-un număr de 12 exemplare originale, câte 6 

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

Preşedinte,      Preşedinte, 
    Lucian FLAIŞER     Corneliu BICHINEŢ 
 

Secretar,       Contabil şef, 
Ion SERBINA       Ecaterina SAFIR 
 
Director executiv,     Consilier juridic, 
Claudia STOICA      Cristina MIHALACHI 
 
Director economic, 
Maria SIMIONESCU 
 
Consilier juridic, 
Cristina OŢELEANU 

 
 

  
 

 

 
 


