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                                 HOTĂRÂREA NR.152 

                                            din 30 septembrie 2020 

privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Centru și UAT Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru 
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic 
și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 
legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A  și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.25538/24.09.2020 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, 

raportul de specialitate al Direcției dezvoltare regională și implementare proiecte 

nr.25590/24.09.2020, raportul Serviciului juridic nr.25611/24.09.2020, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate,  

În considerarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. “b”, coroborat cu “b.2” și art. 20 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum și 

acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 

considerate prioritare pentru perioada de programare 2021 - 2027, destinat finanțării prin 

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014 - 2020) și Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014 - 2020 (POIM), 

În conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor din POAT 

2014-2020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în 5 domenii,   

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. ”b”, coroborate  cu cele ale lit. „e” și ale alin. (7) 

lit. „a”, precum și art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă încheierea de către UAT Județul Mureș a Acordului de parteneriat cu Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Centru pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii 

Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere 

școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A  și 153, traseu Ernei-Eremitu-

Sovata”, înregistrat la ADR Centru sub numărul 33.178/21.09.2020, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Péter Ferenc, să semneze 

Acordul de parteneriat menționat la art. 1., în numele județului Mureș. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției dezvoltare regională și implementare proiecte 

din cadrul Consiliului Județean Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

                            PREȘEDINTE                                                                                                      Contrasemnează 
                            Péter Ferenc                                                                                                 SECRETAR GENERAL                 

                                                                                                                           Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat 
între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT Județul Mureș pentru 
realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de 

proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 
urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 

ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A  
și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata” 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 128/27 august 2020, s-a aprobat 

justificarea impactului asupra dezvoltării economice, la nivel județean, a proiectului 

“Reabilitare DJ 153 A  și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata”. Acest demers este parte 

a inițiativei Consiliului Județean Mureș de a accesa fonduri în cadrul Programului 

Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, pentru pregătirea documentației tehnico-

economice aferente acestui obiectiv de investiție, urmând ca în perioada de 

programare 2021-2027 să se acceseze fonduri nerambursabile pentru executarea 

lucrărilor de reabilitare.Prin POAT 2014-2020, Consiliul Județean Mureș solicită sprijin 

financiar pentru elaborarea proiectului tehnic de execuție. 

Conform Ghidului solicitantului -Condiții specifice de accesare a fondurilor destinate 

pregătirii proiectelor de infrastructură în 5 domenii, lansat în data de 17 iulie 2020, 

solicitanții eligibili sunt reprezentați de parteneriatele între Agențiile pentru 

Dezvoltare Regională, ca lider de parteneriat și unitățile administrativ 

teritoriale.Pentru fiecare proiect de investiție care urmează să fie elaborat, se va 

încheia un acord de parteneriat, care constituie anexă la cererea de finanțare.  

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 24.730/16 septembrie 

2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru ne face cunoscut că fișa de proiect 

cu titlul “Reabilitare DJ 153 A  și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata” a fost selectată 

pentru a primi finanțare prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 

(POAT) și ni se solicită transmiterea până cel târziu în data de 16 octombrie 2020 a 

acordului de parteneriat semnat și a hotărârii de aprobare a acestuia de către 

Consiliul Județean Mureș. În acest sens, prin adresa nr. 33.261/21.09.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 25.233/22.09.2020, ADR Centru ne 

transmite Acordul de parteneriat nr. 33.178/21.09.2020, semnat de către liderul de 

parteneriat. 
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Modul de funcționare al acestui parteneriat este detaliat în Acordul anexat.  

Principalele roluri și responsabilități ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, 

lider de parteneriat, sunt:  

- Elaborarea cererii de finanțare, a rapoartelor de progres și a cererilor de 

rambursare. 

- Monitorizarea derulării activității partenerului. 

 

Principalele roluri și responsabilități ale UAT Județul Mureș, în calitate de partener, 

sunt:  

- Derularea procedurii de achiziție a serviciilor de consultanță în vederea 

elaborării documentațiilor tehnico-economice necesare realizării de proiecte 

mature, care urmează a fi depuse la finanțare în perioada 2021-2027 și 

recepționarea documentațiilor rezultate. 

- Furnizarea către ADR Centru a informațiilor și documentelor necesare 

elaborării cererii de finanțare, a rapoartelor de progres și a cererilor de 

rambursare.  

 

Conform devizului general din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, 

pentru elaborarea proiectului tehnic de execuție, s-a determinat suma necesară în 

valoare de 2.475.381,82 lei, inclusiv TVA.  

 

Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului prin POAT 2014-2020, în ceea ce 

privește UAT Județul Mureș, este de 2.425.874,18 lei,  reprezentând98% din valoarea 

eligibilă a cheltuielilor. Contribuția UAT Județul Mureș la realizarea proiectului este 

de 49.507,64 lei (2%). 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul 

de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

laproiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT Județul Mureș pentru realizarea 

proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate 
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii 

publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri 

de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A  și 153, traseu Ernei-
Eremitu-Sovata” 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 128/27 august 2020, s-a aprobat 

justificarea impactului asupra dezvoltării economice, la nivel județean, a proiectului 

“Reabilitare DJ 153 A  și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata”.  

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 24.730/16 septembrie 2020, 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru ne face cunoscut că fișa de proiect cu titlul 

“Reabilitare DJ 153 A  și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata” a parcurs etapa de 

prioritizare a fișelor de proiect depuse la nivel regionalși a fost selectată pentru a primi 

finanțare prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, pentru elaborarea 

documentației tehnico-economice necesare realizării investiției (proiect tehnic). 

 

Conform Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor din POAT 

2014-2020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în 5 domenii,Capitolul1.4. 

Tipuri de solicitanți, pentru fiecare proiect de investiție care urmează să fie elaborat, se 

va încheia un acord de parteneriat între ADR și partenerul stabilit. Conform capitolului 

3.2. din Ghid,  acordul de parteneriat semnat de ambele părțiesteun document furnizat 

de parteneri în vederea completării și depunerii cererii de finanțare, termenul limită 

fiind 31 octombrie 2020. 

Responsabilitățile și drepturile fiecărui partener sunt prevăzute în Acordul de parteneriat 

anexat, care detaliază modul de funcționare al acestui parteneriat. Acordul de 

parteneriat nr. 33.178/21.09.2020, semnat de către liderul de parteneriat ne-a fost 

transmis prin adresa ADR Centru nr. 33.261/21.09.2020, înregistrată la Consiliul Județean 

Mureș sub nr. 25.233/22.09.2020. 
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Având în vedere cele de mai sus, coroborate cu prevederile OUG nr. 88/2020, art. 13, 

alin (1), lit. „b”, coroborat cu lit. „b.2”, potrivit cărora asigurarea finanțării din fonduri 

europene pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare proiectelor de 

infrastructură destinate infrastructurii rutiere județene se desfășoară prin parcurgerea 

etapei de încheiere a acordurilor de parteneriat,  

Apreciem că sunt întrunite condițiile pentru aprobarea proiectului de hotărâre. 

 

               DIRECTOR 

                                                   Valer Bățaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Magyarossy Andrea 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Unitatea administrativ-teritorială 

Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice 

(tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare 

DJ 153 A  și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata” 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr.25538/24.09.2020 şi raportul de specialitate al Direcției de 

dezvoltare regională și implementare proiecte,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare 

al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la 

verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, 

corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi 

respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin 

care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ analizat, sunt incidente dispozițiile art.13 lit.„b” coroborate cu 

lit.„b.2” și ale art.20 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea 

unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 

proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021 - 

2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014 - 2020 (POAT 

2014 - 2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014 - 2020 (POIM), precum şi 

cele ale art.173 alin.(1) lit.„b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 2 și art. 3 din OUG nr.88/2020, prin Programul operaţional 

Asistenţă tehnică 2014 - 2020 (POAT 2014 - 2020) se acordă sprijin financiar în elaborarea 

documentațiilor tehnico-economice în mai multe domenii de interes strategic național/local 

printre care și infrastructură rutieră de interes județean. 

Asigurarea finanţării din fonduri europene pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-

economice necesare proiectelor de infrastructură se desfăşoară prin parcurgerea mai multor 

etape, care presupun și încheierea de către de agențiile pentru dezvoltare regională din 

Nr. 25611/24.09.2020 

Dosar nr. IX/B/1 
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regiunile mai puțin dezvoltate a unor parteneriate cu județele, pentru proiectele destinate 

infrastructurii rutiere judeţene (art.13 lit.„b” și lit.„b.2” din OUG nr.88/2020). 

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 

Proiecte reiese că proiectul de infrastructură rutieră “Reabilitare DJ 153 A și DJ 153, traseu 

Ernei – Eremitu – Sovata” a fost selectat pentru a primi finanțare prin Programul Operațional 

Asistență Tehnică 2014-2020, pentru elaborarea documentației tehnico-economice necesare 

realizării investiției (proiect tehnic). 

Menționăm faptul că, modelul acordului de parteneriat a fost aprobat prin Ordinul 

Ministrului Fondurilor Europene nr.792/30.06.2020, astfel cum a  fost modificat prin Ordinul 

Ministrului Fondurilor Europene nr.893/03.08.2020. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind 

dezvoltarea economico-socială a judeţului, iar potrivit alin.(1) lit.„e” coroborate cu cele 

ale alin.(7) exercită atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern, 

sens în care încheie acorduri în vederea finanțării și realizării în comun a unor acţiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.81-82 coroborate cu cele ale art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

încheierii Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și 

Unitatea administrativ-teritorială Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la 

nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 

2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 

turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A  

și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata”, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus 

dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş ulterior avizării de către comisiile 

de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef serviciu  
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