
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  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 prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013- versiunea revizuită 
din aprilie 2007, Axa Prioritară 2 « Imbunatăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale » – 
domeniul de intervenţie « Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene şi a reţelei de străzi urbane, 
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură »;  
   - 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;  

- având în vedere Hotărârea nr.249/2006 a Consiliului judeţean Iaşi prin care a fost aprobat 
Acordul 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 Hotărârea nr.119/2007 a Consiliului Judeţean Iaşi prin care a fost modificat şi 
completat Acordul de asociere; 
   - în temeiul dispoziţiilor art.14, art.91 alin.(1) lit. d) şi lit.e), alin.5, lit.a), pct.12, alin.6, lit.c) 
precum şi ale 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 asociere între Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Judeţean Vaslui 
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 Judeţean Vaslui, să 
semneze, în numele autorităţii deliberative judeţene, Acordul de asociere.  

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. 129/2006 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”, modificată prin Hotărârea nr. 46/2007, se abrogă. 
  Art.5. - Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Consiliului Judeţean Iaşi. 

                 Vaslui, 17mai 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 încheierii Acordului de asociere între Consiliul Judeţean 
Iaşi şi Consiliul Judeţean Vaslui pentru realizarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului 

interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui” 
 
 Prin Hotărârea nr.129/2006, Consiliul judeţean Vaslui a aprobat încheierea Acordului de asociere 
cu Consiliul Judeţean Iaşi pentru realizarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului 
interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”, modificată ulterior, prin Hotărârea nr. 46/2007. 
 Proiectul prevede reabilitarea şi modernizarea tronsoanelor de drum judeţean situate pe teritoriile 
administrative ale celor două judeţe, cu următoarele coordonate : IAŞI-CIUREA-GRAJDURI-SCÂNTEIA- 
limita jud.Vaslui (km 0 + 000 – 33 + 400, jud Iaşi) - REBRICEA- RATEŞU CUZEI-DN 15 (km 33 + 400 
– 41 + 980).   

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională, a 
Planului de Dezvoltare al Regiunii de Nord-Est, Programului Operaţional Regional, precum şi ale 
Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului Vaslui 2007-2013. 
 Prevederile Acordului aprobat de Consiliul judeţean Vaslui prin Hotărârea nr. 129/2006, 
modificată ulterior prin Hotărârea nr. 46/2007, şi de Consiliul judeţean Iaşi prin Hotărârea 249/2006 s-au 
bazat pe prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013 - versiunile octombrie 2006 şi ianuarie 
2007.  

Guvernul României a transmis Comisiei Europene, în luna ianuarie a acestui an, proiectul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013. În urma returnării proiectului de către Comisie, cu 
observaţii şi recomandări de modificare, Guvernul a transmis, în luna aprilie, Comisiei Europene, o nouă 
variantă a Programului Operaţional Regional 2007-2013.  

Pe cale de consecinţă, este necesară punerea de acord a prevederilor Acordului de asociere cu 
noile prevederi ale Programului Operaţional regional 2007-2013. 

Prin Hotărârea nr 119/2007, Consiliul judeţean Iaşi a modificat Acordul de Asociere cu Consiliul 
judeţean Vaslui. Pe parcursul procesului de adoptare a hotărârii, au fost operate şi alte mici modificări de 
formă în textul acordului (renumerotări de articole, reformulări ale frazelor, excluderea unor termene 
limită care au fost deja depăşite, datorită întârzierilor provocate de modificările succesive). Pe fond, toate 
modificările şi completările propuse de Consiliul judeţean Vaslui au fost agreeate şi incluse în Acordul 
aprobat de Consiliul judeţean Iaşi prin Hotărârea nr 119/2007, acord care constituie anexa la proiectul de 
hotărâre pe care vi-l propun astăzi spre dezbatere şi aprobare. 

Faţă de considerentele menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre anexat, pe care vă rog 
sa îl aprobaţi în forma prezentată. 
 

Preşedinte, 
Corneliu Bichineţ 

        



Anexă la  
       Hotărârea nr.63/2007 

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

ACORD DE ASOCIERE 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 asociere 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 asociere (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 UE.  

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 “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,  
    
  au convenit la incheierea prezentului Acord de asociere.  
 



III. OBIECTUL ACORDULUI 
  

Programarea, depunerea şi implementarea în asociere (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 ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  
  
  1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Iaşi – 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 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 asociat  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.  

 
2. Obligaţiile şi responsabilităţile 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 asociat,  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   
   
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. expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul 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 în scris, prin act adiţional semnat de părţile asociate.  

2. Consiliul Judeţean Iaşi este autorizat să acţioneze în numele Consiliului Judeţean Vaslui, 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 aprobarea Programului Operaţional Regional, respectiv a programului Complement 
şi elaborarea Ghidului de finanţare pentru proiectele depuse în scopul finanţării prin Programul 
Operaţional Regional.  

  
Prezentul acord de asociere 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 
 


	Corneliu Bichineţ 
	                                             Gheorghe Stoica 
	 
	EXPUNERE DE MOTIVE 

