ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.130/2006
privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliile
judeţene Iaşi, Bacău, Suceava, Botoşani şi Neamţ, pentru realizarea proiectului “Achiziţionare
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în
situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor
calificat”
având în vedere prevederile Axei prioritare 2 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale regionale şi
locale”, domeniul de intervenţie “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
având în vedere adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul General pentru
Situaţii de urgenţă nr. 26389/27.09.2006, înregistrată sub nr. 5432/02.10.2006, privind punerea în
aplicare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 de implementare a Strategiei Naţionale de
Dezvoltare Regională, finanţat prin Fonduri Structurale;
având în vedere Hotărârea nr. 252/2006 a Consiliului judeţean Iaşi de aprobare a Acordului de
asociere cu consiliile judeţene Botoşani, Vaslui, Neamţ, Suceava şi Bacău pentru realizarea
proiectului “Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi
a primului ajutor calificat”:
în temeiul art. 12, art.104 alin.(1) lit.e) şi alin.5, lit.a), pct.3 si pct.8, alin.6, lit.c), precum şi ale
art. 109 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă încheierea Acordului de asociere între Consiliul Judeţean Vaslui, Consiliul
Judeţean Iaşi, Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Judeţean Suceava, Consiliul Judeţean Botoşani şi
Consiliul Judeţean Neamţ, pentru realizarea proiectului “Achiziţionare echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat” prevăzut în anexa care face
parte integranta din prezenta hotărâre, cu următoarele modificări şi completări:
a) Cap. I, alin 5, se modifică şi va avea următorul cuprins:
« Proiectul va fi depus pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 2- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale regionale şi locale, domeniul de intervenţie 2.3 “
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă ”.
b) Cap. IV, alineatul 2, se completează cu lit. g, care va avea următorul cuprins :
« Să colaboreze la managementul şi implementarea proiectului; în acest scop, va desemna membri în
echipa de management a proiectului ».
c) Cap. VIII, alineatul 2, se modifică şi va avea următorul cuprins :
« Consiliul Judeţean Iaşi este autorizat să acţioneze în numele Consiliului Judeţean Bacău,
Consiliului Judetean Botoşani, Consiliului Judetean Neamt, Consiliului Judeţean Suceava şi

Consiliului Judeţean Vaslui, în scopul realizării obiectului prezentului Acord de asociere ».
d) Cap. VIII se completează cu alineatul (9), care va avea următorul cuprins :
« 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 agreeaţi de către părţile
semnatare ale prezentului Acord de asociere ».
e) Cap. VIII se completează cu alineatul (10), care va avea următorul cuprins :
« 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 apariţia procedurilor de realizare a proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional,
elaborate de Ministerul Integrării Europene ».
Art.2. - Se mandatează domnul Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, în
vederea semnării, în numele autorităţii judeţene, a Acordului de asociere.
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Tehnică,
Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, Direcţia economică şi Biroul
contabilitate ale Consiliului Judeţean Vaslui.
Art.4. - Copii ale prezentei hotărâri vor fi comunicate Consiliului Judeţean Iaşi, Consiliului
Judeţean Bacău, Consiliului Judeţean Suceava, Consiliului Judeţean Botoşani şi Consiliului Judeţean
Neamţ.
Vaslui, 30 noiembrie 2006
P R E Ş E D I N T E,
Corneliu Bichineţ
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

ANEXĂ
la Hotărârea nr.130/2006

ACORD DE ASOCIERE
INTRE CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
SI
CONSILIILE JUDETENE IAŞI, BACĂU, SUCEAVA, BOTOŞANI ŞI NEAMŢ, ÎN VEDEREA
REALIZĂRII PROIECTULUI
“ACHIZIŢIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII
ŞI CALITĂŢII SISTEMULUI DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI PENTRU
ACORDAREA ASISTENŢEI MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI A PRIMULUI AJUTOR
CALIFICAT”.
I. CADRUL GENERAL:
1. Acordul de asociere se încheie în vederea desfăşurării unor activităţi de interes
comun, potrivit prevederilor art.104 alin.(1) lit.e) din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Prezentul acord reglementează derularea în asociere (parteneriat) de către de catre
Consiliile judeţene din cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est a proiectului cu titlul
“ACHIZIŢIONARE
ECHIPAMENTE
SPECIFICE
PENTRU
ÎMBUNĂTĂŢIREA
CAPACITĂŢII ŞI CALITĂŢII SISTEMULUI DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE
URGENŢĂ ŞI PENTRU ACORDAREA ASISTENŢEI MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI A
PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT”.
3. Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea organizării intervenţiilor în situaţii de
urgenţă, a acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, prin
crearea şi dotarea unei baze operaţionale regionale şi îmbunătăţirea dotării serviciilor
publice profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţa.
4. Proiectul respectă Strategia Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă de
dezvoltare a serviciilor publice profesioniste şi voluntare pentru situaţii de
urgenta şi contribuie la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare
Regională a Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013.
5. Proiectul va fi depus pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 1- Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale,
domeniul de intervenţie 1.1 “Reabilitarea/modernizarea infrastructurii judeţene
şi locale de transport”, domeniul de intervenţie “Reabilitare/modernizare/dezvoltare
infrastructura de siguranţă publică”.
II. PĂRŢILE ACORDULUI:
Consiliul Judetean Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, b-dul Ştefan
cel Mare şi Sfânt nr.69, reprezentat prin domnul Lucian Flaişer - Preşedinte, in calitate de
AUTORITATE CONTRACTANTĂ (LEADER DE PROIECT);
Consiliul Judeţean Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, judeţul Bacău,
str.Calea Mărăşeşti nr.2, reprezentat prin domnul Dragoş Benea - Preşedinte, în calitate de
PARTENER al proiectului;

Consiliul Judeţean Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, judeţul
Botoşani, Piaţa Revoluţiei 1-3, reprezentat prin domnul Constantin Conţac - Preşedinte, în
calitate de PARTENER al proiectului;
Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, str.
Ştefan cel Mare nr.79, reprezentat prin domnul Corneliu Bichineţ - Preşedinte, în calitate de
PARTENER al proiectului;
Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, judeţul
Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr.27, reprezentat prin domnul Vlad Marcoci - Preşedinte, în
calitate de PARTENER al proiectului;
Consiliul Judeţean Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, strada Stefan
cel Mare şi Sfânt nr.36, judeţul Suceava, reprezentat prin domnul Gavril Mîrza - Preşedinte,
în calitate de PARTENER al proiectului,
au convenit la încheierea prezentului Acord de asociere:
III. OBIECTUL ACORDULUI:
Derularea în asociere (parteneriat) de către Consiliile judeţene din cadrul
Regiunii de Dezvoltare Nord-Est a proiectului cu titlul:
“ACHIZIŢIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII
ŞI CALITĂŢII SISTEMULUI DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI PENTRU
ACORDAREA ASISTENŢEI MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI A PRIMULUI AJUTOR
CALIFICAT”.
IV. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR:
1. Obligaţiile şi responsabilităţile 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 necesară pentru realizarea proiectului; costurile
documentaţiei vor fi suportate în cotă parte, proporţional cu valoarea investiţiei
realizate pentru asigurarea necesarului fiecărui judeţ asociat, în termenele prevăzute
în contractul de achiziţie publică;
c. să includă investiţia aferentă proiectului în Planul de investiţii al judeţului;
d. să obţină acordurile, avizele, autorizaţiile şi aprobările necesare promovării şi derulării
investiţiei;
e. să asigure managementul şi implementarea proiectului;
f. să justifice acceptanţa socială a 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 pentru asigurarea necesarului fiecărui judeţ asociat;
i. să achite taxa pe valoarea adaugată şi cheltuielile neeligibile ale proiectului,
proporţional cu valoarea investiţiei realizate pentru asigurarea necesarului fiecărui
judeţ asociat, 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 pentru asigurarea necesarului
fiecărui judeţ asociat, în termenele statuate;
k. să deschidă un cont aferent proiectului, în care să fie depuse sumele pentru
asigurarea cofinanţării din partea fiecărei autorităţi locale participante in proiect,
corespunzător echipamentelor repartizate în proiect consiliului judeţean respectiv,
pentru asigurarea necesarului fiecărui judeţ asociat.
2. Obligatiile si responsabilitatile Consiliilor judetene partenere
a. să sprijine realizarea documentaţiei necesare pentru realizarea proiectului prin
furnizarea datelor, informaţiilor şi înscrisurilor necesare elaborării documentaţiei;
b. să includă investiţia aferentă proiectului în Planul de investiţii al judeţului (să prevadă
suma necesară asigurării cofinanţării pentru echipamentele aferente investiţiei
realizate pentru asigurarea necesarului fiecărui judeţ asociat);
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 pentru asigurarea necesarului fiecărui judeţ asociat;
d. să achite taxa pe valoarea adaugată şi cheltuielile neeligibile ale proiectului,
proporţional cu valoarea investiţiei realizate pentru asigurarea necesarului fiecărui
judeţ asociat, în termenele prevăzute în schema de finanţare a proiectului;
e. să suporte în cotă parte, proporţional cu valoarea investiţiei realizate pentru
asigurarea necesarului fiecărui judeţ asociat, costurile documentaţiei proiectului şi să
achite în contul autorităţii coordonatoare cheltuielile ce îi revin în termenele prevăzute;
f. să suporte contravaloarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute rezultate din bugetul
proiectului, proporţional cu valoarea investiţiei realizate pentru asigurarea necesarului
fiecărui judeţ asociat, în termenele statuate.
V. DURATA ACORDULUI
Prezentul acord intră în vigoare sub condiţia aprobării proiectului pentru finanţare prin
POR. 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 prin act adiţional semnat de părţile asociate.

(2) Consiliul Judeţean Iaşi este autorizat să acţioneze în numele Consiliului Judeţean
Bacău, Consiliului Judeţean Botoşani, Consiliului Judeţean Neamţ, Consiliului Judeţean Suceava şi
Consiliului Judeţean Vaslui.
(3) Consiliile Judeţene asociate sunt obligate să vireze contravaloarea corespunzătoare
contribuţiei (cofinanţării), taxei pe valoarea adaugată, cheltuielilor diverse şi neprevăzute rezultate
din bugetul proiectului şi costurilor documentaţiei proiectului în contul de trezorerie deschis de
Consiliul Judeţean Iaşi, la termenele statuate.
(4) În cazul nerespectării dispoziţiilor prevăzute la alin.(3), consiliul judeţean în culpă
suportă toate costurile ce decurg ca urmare a neîndeplinirii acestei obligatii.
(5) În situaţia în care, din cauza nerespectării de către unul dintre parteneri a
obligaţiilor de plată prevăzute la alin.(3), autoritatea coordonatoare a plătit sume reprezentând
penalităţi sau daune, autoritatea coordonatoare are drept de regres împotriva partenerului pentru a
recupera sumele respective.
(6) În cazul în care nerespectarea obligaţiilor de plată de către unul sau mai mulţi
parteneri creează deficite financiare pe durata realizării şi implementării proiectului, contravaloarea
acestora va fi suportată de către ceilalţi parteneri, inclusiv de către autoritatea coordonatoare, în cotă
parte, în funcţie de valoarea investiţiei pentru asigurarea necesarului fiecărui judeţ asociat, până la
data recuperării sumelor restante de la partenerul/partenerii care nu şi-au exercitat corespunzător
obligaţia de plată.
(7) Recuperarea deficitelor financiare se va realiza pe cheltuiala
partenerului/partenerilor care nu si-a exercitat corespunzator obligatia de plata.
(8) Până la data recuperării deficitelor financiare, echipamentele achiziţionate în cadrul
proiectului ce revin partenerului/partenerilor care nu şi-a exercitat corespunzător obligaţia de plată,
vor fi redistribuite celorlalţi parteneri, inclusiv autorităţii coordonatoare, în funcţie de valoarea
investiţiei pentru asigurarea necesarului fiecărui judeţ asociat.
Prezentul acord de asociere a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare orginale, câte....
pentru fiecare parte semnatară, având aceeaşi forţă juridică probantă, astăzi.............., data semnării.

