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ACORD CADRU DE PARTENERIAT  

PRIVIND COLABORAREA DINTRE UAT JUDEŢUL MUREŞ ŞI 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ 

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii apelor nr. 107/1996, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL MUREŞ, cod de identificare 

fiscală (CIF)  4322980, cu sediul în Tîrgu Mureş, 540026, Piaţa Victoriei nr. 1, 

judeţul Mureş, telefon 0265-263.211, fax 0265-268.718, reprezentat prin PÉTER 

FERENC, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, 

Şi 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ, cod de identificare fiscală (CIF) RO 

23719936, cu sediul în Tîrgu Mureş,  str. Köteles Sámuel nr. 33, telefon 0265-265.420, 

0265-262.191, fax 0265-265.059, reprezentat prin ing. Cristian Bratanovici, în 

calitate de director, încheie prezentul acord de parteneriat. 

 

Cadru general  

 Prin intermediul Axei Prioritare 6 a POR denumită "Îmbunătăţirea infrastructurii 

rutiere de importanţă regională” se finanţează modernizarea drumurilor 

judeţene, având ca obiectiv specific creşterea gradului de accesibilitate a 

zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T (Reţeaua Trans 

Europeană de Transport). 

 Conectarea la Reţeaua Trans Europeană de Transport a drumurilor judeţene 

modernizate prin POR presupune lucrări de modernizare inclusiv a 

podurilor/podeţelor peste ape curgătoare, aflate în corpul drumurilor judeţene, 

respectiv lucrări în albia râurilor pentru protecţia şi modernizarea podurilor. 

 In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a 

unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de 

stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru 

   Nr. _________/__________ 

   Dosar __________________ 

Nr. _________/__________ 

    Dosar __________________ 
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pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 

al Consiliului, în cazul unei investiţii în infrastructură sau producţie trebuie 

respectat caracterul durabil al investiţiei timp de 5 ani de la data plăţii finale, 

inclusiv prin menţinerea proprietăţii asupra elementelor de infrastructură. 

 

ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat 

(1) Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţi 

în vederea asigurării cu operativitate a cadrului necesar implementării 

proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, denumit în 

continuare POR. 

(2) Părţile vor colabora în limitele competenţelor stabilite prin actele normative în 

vigoare, pentru îndeplinirea în comun a obiectivelor proiectului eligibil în cadrul 

POR. 

 

ART. 2 Obligaţiile UAT Judeţul Mureş 

(1) În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, UAT Judeţul Mureş, 

prin aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, are obligaţia 

depunerii şi implementării proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene 

DJ151B și DJ142, Ungheni (DN15) - Mica - Tîrnăveni (DN14A), judeţul Mureş” în 

conformitate cu Ghidul solicitantului, asumându-şi prin cererea de finanţare 

întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor 

prevăzuţi în aceasta. 

(2) UAT Judeţul Mureş va informa de îndată Administraţia Bazinală de Apă Mureş cu 

privire la orice act sau fapt care fac imposibilă implementarea proiectului 

menţionat la alin. ( 1 ) .  

 

ART. 3 Obligaţiile Administraţiei Bazinale de Apă Mureş 

(1) Pe toată perioada de derulare a prezentului acord de parteneriat, precum şi în 

perioada de durabilitate a proiectului, Administraţia Bazinală de Apă Mureş se 

obligă să păstreze dreptul de administrare asupra albiilor Pârâului Cerghid,   

traversat de drumul judeţean 151B, respectiv asupra albiilor Râului Târnava 

Mică, traversat de drumul judeţean DJ 142, care fac obiectul proiectului 

„Modernizarea drumurilor judeţene DJ151B și DJ142, Ungheni (DN15) - Mica - 

Tîrnăveni (DN14A), judeţul Mureş”, depus în cadrul apelului lansat pe POR, Axa 

prioritară 6, Prioritatea de investiţie 6.1. 

 

ART. 4 Durata 

(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 10 ani începând cu data semnării de 

către ambele părţi. 

 

ART. 5 Comunicare 

(1) Părţile îşi vor transmite reciproc toate datele şi informaţiile necesare ducerii la 

îndeplinire a obiectului prezentului acord de parteneriat, conform legislaţiei în 

vigoare şi cu aplicarea principiului nevoii de a cunoaşte. 
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(2) Comunicarea datelor menţionate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele 

recunoscute şi acceptate de părţi. 

 

ART.6 Dispoziţii finale 

(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord de 

parteneriat, părţile vor notifica una celeilalte, în scris, persoana responsabilă cu 

implementarea prevederilor acestuia. 

(2) Orice modificare şi/sau completare a prezentului acord de parteneriat se face în 

scris, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi, la iniţiativa oricăreia dintre 

ele. 

(3) Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării acordului de parteneriat, 

transmite celeilalte părţi, spre analiză, propunerile sale motivate. 

 

Prezentul acord s-a semnat azi, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV  

TERITORIALĂ JUDEŢUL MUREŞ, 

 

Preşedinte  

PÉTER FERENC 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ  

DE APĂ MUREŞ, 

 

Director 

Ing. CRISTIAN BRATANOVICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Magyarossy Andrea 

Verificat: Şef serviciu Călin Suciu 

Verificat: director Valer Băţaga 

Viză juridică: ........................ 


