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 HOTĂRÂREA NR. 100 

 din 28 iulie 2016 
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sibiu şi Judeţul Mureş 

în scopul realizării în comun a proiectului "Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara" 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.13.975/21.07.2016 a Direcţiei de Dezvoltare Regională 

şi Implementare Proiecte privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sibiu 

şi Judeţul Mureş, în scopul realizării în comun a proiectului  "Reabilitare DJ 106 Agnita - 

Sighişoara", precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. e), art. 97 alin.(1) şi art. 102 alin.(1) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între Judeţul Mureş şi Judeţul Sibiu, în 

scopul realizării în comun a proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara”, prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea 

infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea 

mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la reţeaua TEN-T”. 

Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat între Judeţul Sibiu şi Judeţul Mureş, conform 

Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează domnul Péter Ferenc, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să 

semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se desemnează Judeţul Sibiu ca lider de parteneriat, preşedintele Consiliului 

Judeţean Sibiu fiind mandatat să semneze orice document necesar realizării obiectului 

Acordului de parteneriat, în numele şi pe seama acestuia.  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Judeţului Sibiu, respectiv Direcţiei de Dezvoltare 

Regională şi Implementare Proiecte, Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de ducerea ei la 

îndeplinire.  

 

PREȘEDINTE                Contrasemnează 

Péter Ferenc                 SECRETAR 

                 Paul Cosma 

   

         

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sibiu şi Judeţul 

Mureş în scopul realizării în comun a proiectului "Reabilitare DJ 106 

Agnita - Sighişoara" 

 

Consiliul Judeţean Mureş realizează demersuri pentru obţinerea de fonduri 

europene nerambursabile pentru reabilitarea drumului judeţean (DJ) 106, între 

localităţile Agnita-Sighişoara, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, 

Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea 

infrastructurii rutiere regionale la reţeaua TEN-T”. 

Proiectul „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara” se realizează în parteneriat cu 

Judeţul Sibiu, conform Contractului de asociere nr. 15.305/07.08.2013, încheiat în 

baza Hotărârii nr. 116/25.07.2013 a Consiliului Judeţean Mureş. Obiectul 

Contractului de asociere menţionat a fost asocierea Judeţului Sibiu cu Judeţul 

Mureş în vederea realizării în comun a proiectului, inclusiv a documentaţiei 

tehnico-economice.  

Având în vedere că pe teritoriul administrativ al Judeţului Sibiu lungimea 

tronsonului de drum care urmează să fie reabilitat este de 21,77 km, iar pe 

teritoriul Judeţului Mureş 15,53 km, s-a convenit ca lider de proiect să fie 

Consiliul Judeţean Sibiu. Astfel, Judeţul Sibiu  îndeplineşte rolul de coordonator a 

activităţilor proiectului şi este unicul responsabil în relaţia cu Autoritatea de 

Management al Programului Operaţional Regional. 

Potrivit Ghidului solicitantului specific 6.1., una din anexele obligatorii la 

depunerea cererii de finanţare este Acordul de parteneriat, întocmit conform 

cerinţelor din Ghidul solicitantului - Modelul E din Anexa 6.1.4., care detaliază 

modul de funcţionare a acestui parteneriat.  

Obiectul acordului de parteneriat îl constituie stabilirea drepturilor şi obligaţiilor 

părţilor, contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi 

responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului, 

precum şi pe durata de valabilitate a contractului de finanţare. Acestea sunt 

detaliate în Acordul de parteneriat anexat.  

   Nr. 13.975/21.07.2016 
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Consiliul Judeţean Mureş se obligă să asigure contribuţia la cofinanţarea 

cheltuielilor de 2%, aferentă valorii lucrărilor care se execută pe teritoriul 

Judeţului Mureş, respectiv să monitorizeze lucrările de modernizare care se vor 

executa pe teritoriul administrativ al Judeţului Mureş, în cadrul proiectului. 

Valoarea totală a proiectului este de 120.008.217,24 lei (TVA inclus), din care:   

 Valoarea totală de investiţie aferentă judeţului Sibiu: 67.024.589,33 lei TVA inclus 

(55,85%) 

 Valoarea totală de investiţie aferentă judeţului Mureş: 52.983.627,91 lei TVA inclus 

(44,15%) 

Valoare totală eligibilă: 120.008.217,24 lei (TVA inclus) 

Valoare totală neeligibilă: 0 lei  

Valoare TVA: 19.766.057,53 lei   

Valoare cofinanţare proiect: 2.400.164,35 lei (TVA inclus), din care aferent 

Judeţului Mureş: 1.059.672,56 lei, reprezentând 2% din 52.983.627,91 lei. 

Valoare totală nerambursabilă: 117.608.052,89 lei (TVA inclus).  

 

Proiectul „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara” este prevăzut în Planul de 

Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Hotărârea 

nr. 107/31.07.2014 şi pe lista proiectelor regionale de infrastructură rutieră 

finanţabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 

6, Prioritatea de investiţie 6.1, aprobată prin Hotărârea nr. 10/23.06.2016 a 

Consiliului de Dezvoltare Regională Centru, revizuită prin Hotărârea nr. 

27/25.11.2015. 

 

Termenul de depunere a proiectelor în cadrul POR, Axa prioritară 6, Prioritatea de 

investiţii 6.1. este 16 noiembrie 2016.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, supunem spre aprobare Acordul de 

parteneriat între Judeţul Sibiu şi Judeţul Mureş în scopul realizării în comun 

a proiectului "Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara", conform Modelului E 

din Anexa 6.1.4 – Modelul cererii de finanţare din Ghidul solicitantului 

specific 6.1.  

 

 

Preşedinte 

Péter Ferenc 

Director  

Băţaga Valer 

 

 

 

Întocmit: Magyarossy Andrea 

Anexe: Acord de parteneriat (6 pagini) 
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