
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL MARGHITA

HOTĂRÂREA NR. 19
          Din  31.01.2008

privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea proiectului 
„Modernizare DJ191 Marghita- Limita jud. Bihor; Satu Mare- Cean- Tăşnad”

Având în vedere Expunerea de motive – Raportul de specialitate  întocmite de 
către  Biroul de Urbanism si amenajare a teritoriului , 

În  considerarea  Hotărârii  Consiliului  pentru  Dezvoltare  Regională 
nr.212/02.03.2006 cu privire  la  aprobarea portofoliului  de proiecte  prioritare  şi  în 
rezervă pentru Infrastructura  de transport-  Programul operaţional  Regional,  pentru 
perioada 2007-2013, a H.G. nr. 1424 / 2007 precum şi a  Contractului – cadru de 
finanţare a Programului multianual  „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor 
administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţiii publice, 
finanţata prin POR 2007 – 2013”,

În conformitate cu  prevederile art. 14 şi de cele ale art.36 alin. 1 lit. e  din L. 
nr. 215/2001, republicată, legea administraţiei  publice locale,coroborat cu   art.  36 
alin. 7 lit. c      din  Legea nr. 215/2001, republicată,
          Consiliul Local al municipiului Marghita, cu votul a  15 consilieri din 15 
prezenti 

HOTĂREŞTE:

Art.1.  - Se  aprobă  Acordul  de  Parteneriat încheiat  între  Consiliul 
Judeţean  Bihor,  Consiliul  Judeţean  Satu  –  Mare,  Consiliul  local  al  municipiului 
Marghita  şi  Consiliul  Local  al  oraşului  Tăşnad  pentru  implementarea  proiectului 
„Modernizare DJ191 Marghita- Limita jud. Bihor; Satu Mare- Cean- Tăşnad”, 
prezentat în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  –  Cu  ducerea  la  îndeplinare  a  prezentei  hotărâri,  inclusiv  cu 
semnarea Acordului de Parteneriat şi a celorlate documente necesare implementării 
proiectului „Modernizare DJ191 Marghita- Limita jud. Bihor; Satu Mare- Cean- 
Tăşnad” se încredinţează Primarul Municipiului Marghita

Art. 3. – Pe data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea nr.  58 din 29 
iunie  2006 adoptată de cărtre Consiliul Local al municipiului Marghita .

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică cu  :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor;

 



- Biroul de urbanism si amenajare a teritoriului ;
- Primarul municipiului Marghita
- Consiliul Judetean Bihor
- Consiliul Judeţean Satu Mare;
- Consiliului Local al oraşului Tăşnad;

PREŞEDINTE  DE SEDINTA
Varsendan Corneliu 

Contrasemneaza

secretar

Demeter Cornelia
                             

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Marghita nr.19./ 2008 

ACORD DE PARTENERIAT

Art.1. Părţile 

1. Consiliul Judeţean Bihor, cu sediu în municipiul Oradea, judeţul Bihor, str. Parcul 
Traian, nr. 5  – partener principal, pe de o parte,  şi  

2. Consiliul Judeţean Satu  Mare,  cu sediul în municipiul Satu  Mare, judeţul Satu 
Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr.1 - partener; 

3. Consiliul  Local  Tăşnad,  cu  sediu  în  Tăşnad,  judeţul  Satu   Mare,  str. 
Lăcrămioarelor, nr. 35 – partener;

4. Consiliul  Local  Marghita,  cu  sediul  în  municipiul  Marghita,  judeţul  Bihor,  str. 
Calea Republicii, nr. 1 – partener, pe de altă parte;



au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiect
Obiectul acestui parteneriat este de a implementa împreună proiectul (prestarea de 
servicii şi executarea lucrărilor ce se impun): „Modernizare DJ 191 Marghita – Limita 
jud. Bihor; Satu Mare – Cean – Tăşnad”, care va fi depus în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 - 2013. 

Parteneriatul nu este o relaţie de afaceri, ci o relaţie între două sau mai multe 
autorităţi publice, care implică distribuirea reponsabilităţilor apărute în timpul 
dezvoltării unui proiect. 

Propunerea de proiect şi anexele sale sunt parte integrantă a acestui acord.

Proiectul este cuprins în Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 
212/02.03.2006 cu privire la aprobarea portofoliului de proiecte prioritare şi în 
rezervă pentru Infrastructura Transport – Programul Operaţional Regional, pentru 
perioada 2007 – 2013. 

Autoritatea coordonatoare este Consiliul Judeţean Bihor, care în calitate de partener 
principal este autorizat să acţioneze în numele autorităţilor locale care formează 
parteneriatul. Toţi membrii parteneri vor participa solidar la activităţile 
Parteneriatului.

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

3.1. Rolurile şi responsabilităţile sunt descrie în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor cererii de finanaţare – care este documentul principal în stabilirea 
acestor aspecte ale parteneriatului.

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi

Consiliul Judeţean Bihor Consiliul Judeţean Bihor va asigura asistenţa de 
specialitate pentru întocmirea documentaţiilor în 
următoarele etape ale proiectului şi pentru monitorizarea 
acestora, în calitate de partener principal.

Consiliul Judeţean Bihor va asigura:

      -    participarea cu cota de cofinanţare a proiectului 
corespunzătoare sectorului de drum aflat în proprietatea 
sa publică;

     - deschiderea unui cont special pentru derularea 
proiectului, din acesta făcându-se atât plăţile către 
prestatori sau executanţi cât şi restituirile de sume către 
parteneri în cazul cheltuielilor rambursabile;



- asistenţa întocmirii documentaţiei de licitaţie
 pentru prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor 
lucrărilor prevăzute în proiect, inclusiv publicitatea; 

     - semnarea contractelor de prestări servicii şi 
execuţie lucrări în calitate de partener principal;

- participarea sa la urmărirea realizării
contractelor de servicii şi de lucrări, precum şi a derulării 
plăţilor, în conformitate cu legile şi reglementările în 
vigoare; 

- recepţionarea serviciilor şi lucrărilor.
Consiliul Judeţean Satu 
Mare

Consiliul Judeţean Satu Mare va asigura asistenţa de 
specialitate pentru întocmirea documentaţiilor în 
următoarele etape ale proiectului şi pentru monitorizarea 
acestora, în calitate de partener şi participarea cu cota 
de cofinanţare a proiectului   corespunzătoare sectorului 
de drum aflat în proprietatea sa publică. Plata 
cofinanţării se va efectua în contul special deschis de 
partenerul principal. Consiliul Judeţean Satu Mare va 
participa la semnarea contractelor de prestări servicii şi 
execuţie lucrări în calitate de partener.

Consiliul Local al 
municipiului Marghita 

Consiliul Local al municipiului Marghita este autoritatea 
administraţiei publice locale care rezolvă problemele de 
interes public din oraş şi din teritoriul administrativ al 
acestuia. şi participă cu cota de cofinanţare a proiectului 
corespunzătoare sectorului de drum aflat în proprietatea 
sa publică. Plata cofinanţării se va efectua în contul 
special deschis de partenerul principal. Consiliul Local 
Marghita va participa la semnarea contractelor de 
prestări servicii şi execuţie lucrări în calitate de 
partener.

Consiliul Local al oraşului 
Tăşnad

Consiliul Local al oraşului Tăşnad este autoritatea 
administraţiei publice locale care rezolvă problemele de 
interes public din oraş şi din teritoriul administrativ al 
acestuia. şi participă cu cota de cofinanţare a proiectului 
corespunzătoare sectorului de drum aflat în proprietatea 
sa publică. Plata cofinanţării se va efectua în contul 
special deschis de partenerul principal. Consiliul Local 
Tăşnad va participa la semnarea contractelor de prestări 
servicii şi execuţie lucrări în calitate de partener.

3.2. Principii de bună practică a parteneriatului 

Partenerii au citit formularul de cerere de finanaţare şi au înţeles care va fi rolul lor 
în cadrul proiectului.



Partenerul principal – Consiliul Judeţean Bihor – se va consulta permanent cu 
partenerii săi şi îi va informa în totalitate asupra evoluţiei proiectului. 

Partenerii vor primi copiile rapoartelor – descriptive şi financiare / elaborate de 
solicitantul principal şi înaintate către autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în 
derularea Proiectului.

Modificările esenţiale propuse în cadrul proiectului (ex. activităţi, parteneri, etc.) vor 
fi aprobate de către toţi partenerii, anterior înaintării acestora către autorităţile şi 
instituţiile cu responsabilităţi în derularea Proiectului.

 În cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către parteneri, 
solicitantul principal va informa autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în 
derularea Proiectului cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare 
propunerea de modificare.

Înainte de terminarea Proiectului, partenerii vor lua deciziile de natură patrimonială, 
civilă şi administrativă în ceea ce priveşte bunurile şi obiectivele rezultate din 
implementarea proiectului, respectiv din finanţarea nerambursabilă. Copii ale 
titlurilor de transfer şi de proprietate se vor ataşa raportului final. 

Art. 4. Durata Acordului de Parteneriat 

Acordul de Parteneriat este valabil pe perioada derulării Proiectului începând cu 
data semnării acestuia. 

Art. 5. Drepturi şi obligaţii ale partenerilor 

Partenerul principal va semna cererea de finanţare şi contractul de finanţare 
nerambursabilă, ca parte contractantă, în numele tuturor partenerilor. Acesta îi va 
reprezenta, de asemenea, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi 
în derularea Proiectului. 

Partenerul principal va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 
progresul acţiunii şi le va furniza copii ale rapoartelor narative şi financiare.

Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, parteneri, 
etc.) trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobări lor de către 
autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în derularea Proiectului.

 Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, partenerul principal va indica 
acest lucru atunci când va solicita aprobarea din partea autorităţilor şi instituţiilor 
cu responsabilităţi în derularea Proiectului.

.

Art. 6. Dispoziţii finale 

6.1. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este 
convenită de toate părţile.

6.2. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe 
care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente.

6.3. Părţile sunt de acord că prezentul document este guvernat de legea română.



Întocmit în 12 exemplare, în limba română, câte două pentru fiecare parte şi patru 
pentru autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în derularea Proiectului.

 

Semnături: 

Partener principal:

Consiliul Judeţean Bihor

Preşedinte Kiss Alexandru

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Bihor nr. _______ / ____________

           Partener:

Consiliul Judeţean Satu Mare

Preşedinte Gheorghe Ciocan

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Bihor nr. _______ / ____________ 

           Co – Partener:

Consiliul Local al municipiului Marghita 

Primar Pocsaly Zoltan

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al municipiului Marghita nr. _________ / ____________ 

Co – Partener:

Consiliul Local al oraşului Tăşnad 

Primar Mitraşca Vasile

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al oraşului Tăşnad nr. _________ / ___________ 

             

Oradea, la data __.__. 2008
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