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PROIECTE DE HOTAARE Ni?. 
privind asocierea Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialom4a cu Unitatea Administrativ 

Teritoriald Muiikipiul Fetesti in vederea realiz ă rii in comun a proiectului "Amenajare teren i bazin 
captare a Bra ţ ului Borcea pentru realizarea unui doe plutitor" 

Consiliul Judeţ ean Ialomita, 
Aviind in vedere; 

Referatul de aprobare nr. 

Examindnd: 

70,2022 al Presedintelui Consiliului Judetean 

- adresa nr. 16404/16.05.2022 a Primeiriei Municipiului Fetesti, prin care se propune incheierea 
unui parteneriat in vederea realiză rii pro iectului "Amenajare teren ş i bazin captare a Bratului Borcea 
pentru realizarea unui doc plutitor"; 

- Raportul de specialitate nr. 0340124P-A"  .2022 al Directiei Coordonare Organizare; 
- Avizul nr. 	 .2022 al Comisiei juridice, de disciplind, drepturi, 

obligati/ ş i incompatibilită ti; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regionalei, protecţ ia mediului ş i turism, 
Avizul nr. 	 .2022 al Comisiei economico-financiare ş i agriculturet, 

In conformitate cu 
prevederile art. 173 ctlin. (1) lit. e) si alin. (7) lit, a) din Ordonanta de Urge*.  a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific'drile i completeirile ulterioare; 
prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, cu 

modificdrile i completdrile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificdrile ş i completeirile 

ulterioare, 
In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu rnodificeirile i completdrile ulterioare, 

HOT Ă R,45  TE: 

Art1 Sc aprobei asocierea Unităţ ii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomiţa cu Unitatea 
Administrativ Teritoriald Municipiul Fete ş ti in vederea realiză rii in comun a proiectului "Atnenajare 
teren bazin captare a Bratului Borcea pentru realizarea unui doc plutitor". 

Art.2 Se aprobd valoarea totald estintatei a obiectivului de investiţ ii mentionat 	articolul 1 in 
sumd de 392.700 lei, din care contributia UAT Judetul Ialomita in cuantum de 292.700 lei, iar 
contributia UAT Municipiul Fetesti în cuanturn de 100.000 lei. 

Art.3 Sc aprobei Acordul de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investitii mentionat la 
articolul 1, preveizut in anexa care face parte integrantei din prezenta hoteirdre. 

Art4 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Judetean lalomita 
kdomita sci semneze Acordul de parteneriat celelalte documente necesare reaiiză rü obiectivului de 
investitii mentionat la articolul 1. 
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Art.5 Prin grija Secretarului General al Juderului Ialomiţ a, prezenta hot-tin-ire se comunicci, spre 
ducere la 'indeplinire, directiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lalomita ş i, spre 
Consiliului Local al Municipiul Fetesti ş i Instituriei Prefectului — Juderul Ialomi ţa, urmand a fi publicatti 
pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a — Sectiunea "Monitorul Oficial al Jude ţ ului". 

PREYEDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Secretarul general al judetului Ialomiţ a 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd../0e, 
RC 
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Anexă  
la Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean 1alomi ţ a 

nr. 	din 	2022 

CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMIŢ A 
	

CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI FETESTI 

Nr. 	din 	2022 
	

Nr. 	din 	2022 

ACORD DE ASOCIERE 

Pă rţ ile: 

JUDEŢ UL IALOMITA, cu sediul in municipiul Slob ozia, Piata Revolutiei nr.1, judetul 
Ialomita, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro , cod fiscal 4231776, cod IBAN 
R054TREZ39121A433902XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat prin 
Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomi ţ a — dornnul Marian PAVEL, in calitate de Asociat 1 

§i 
MUNICIPIUL FETESTI cu sediul in Petesti, telefon 0243/364410, cod fiscal 	, cod 
	  deschis la Trezoreria Municipiului Pete ş ti, reprezentat ă  prin primarul 
Municipiului Fete ş ti — domnul Lauren ţ iu Ş onchereche, in calitate de Asociat 2, 

- Prevederile art. 89 alin. (8), art. 129 aim. (2) lit. e), alin. (9) lit, a) ş i art. 173 aim. (1) lit. b), e), 
alin. (3) lit. d), alin. (5) lit. n) ş i alin. (7) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- art. 35 din Legea nr, 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterio are; 

Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 	/ .05.2022 privind aprobarea asocierii 
Unită tii Administrativ Teritoriale .Jude ţ ut Talomi ţ a cu Unitatea Administrativ Teritorial ă  Municipiul 
Fete ş ti in vederea realiz ă rii in comun a proiectului "Amenaj are teren i bazin captare a Bratului Borcea 
pentru realizarea unui doe plutitor"; 

Hotă rarea Consiliului Local al Municipiului Fete ş ti nr. 	.2022 privind aprobarea asocierii 
Unităţ ii Administrativ Teritoriale Municipiul Fete ş ti cu Unitatea Administrativ Teritorial ă  Jude ţ ul 
lalomita in vederea realiz ă rii in comun a proiectului "Amenajare teren ş i bazin captare a Bratului Borcea 
pentru realizarea unui doe plutitor", 

am convenit, de comun acord, incheierea prezentului Contract de asociere, in urm ă toarele condi ţ ii: 
Art. 1 Obiectul si scopul acordului de asociere 

1.1 Pă rtile convin s ă  se asocieze cu scopul realiz ă rii obiectivului de investitii "Amenajare teren i bazin 
captare a Bra ţ ului Borcea pentru realizarea unui doe plutitor" obiectiv cc va fi finan ţ at in COMUll de 
Asociatul 1 ş i Asociatul 2. 

1.2 Aceast ă  asociere se caracterizeaz ă  prin lipsa personalită tii juridice. 

Art. 2 Durata acordului 
2.1 Prezentul acord intr ă  in vigoare de la data semn ă rii ş i inregistr ă rii lui de ambele NAIL 
2.2 Prezental contract de asociere ineeteaz ă  la data incheierii procesului verbal de predare-prirnire a 
obiectivului de investitii. 

Art. 3 Finan ţ area lucr ă rnor 
3.1 Costul estimativ al obiectivului de investiţ ii este de 392.700 lei. 



3.2 Asociatul 1 va asigura suma de 292.700 lei din fondurile alocate în acest sens, reprezent ă nd 74,54% 
din costul estimativ al obiectivului. 
3.3 Asociatul 2 va asigura sum de 100.000 lei din fondurile alocate in acest sens, reprezent ă nd 25,46% 
din costul estimativ al obiectiv -ului. 
3.4. in cazul in care valoarea investitiei este mai mic ă  decât valoarea estimat ă  a obiectivului de investitii, 
plata se va face proportional cu procentele prev ă zute la art. 3.2, respectiv art. 3.3. 

Art. 4 Responsabil de proiect 
4.1 P ă rtile contractante, de comun acord, desemneaz ă  Asociatul 2 ea responsabil pentru realizarea 
obiectivului de investitii "Anienaj are teren ş i bazin captare a Bratului Borcea pentru realizarea unui doe 
plutitor". 
4.2 Responsabilul de realizarea obiectivului de investitii prev ă zut la clauza 1.1, prin reprezentantul s ă u 
legal, domnul Laurentiu Ş onchereche, reprezint ă  ş i actioneaz ă  in numele p ă rtilor asociate, astfel incat s ă  
asigure, in conditiile prezentului contract, finalizarea lucr ă rilor. 

Art. 5 Obliga ţ iile p ă rţ ilor 
5.1 Asociatul 2 are responsabilitatea exclusiv ă  pentru urrn ă toarele activit ă ti: 
5.1.1. organizez ă  procedurile de achizitie public ă  pentru desemnarea executantului lucr ă rii. 
5,1.2 realizeaz ă  managementul lucr ă rilor pentru finalizarea obiectivului de investitii prev ă zut la clauza 
1.1, angaj 'and resursele umane ş i logistice de care dispune in acest scop; 
5.1.3 comunică  Asociatului 1 copii ale graficelor de exeeutie ş i de pl ă ti, anexe la contractul de executie 
a lucră rilor; 
5.1.4 utilizeaz ă  fondurile alocate de Asociatul 1 numai pentru destinatiile prev ă zute la clauza 1.1 ş i in 
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
5.1.5.intoeme ş te ş i s ă  transmite Asociatului 1 un raport final cu privire la realiz ă rea obiectivului de 
investiti 
5.2 Asociatul 1 se obligă : 
5.2.1. să  pună  la dispozitia Asociatului 2 suma de 292.700 lei, ca sprijin pentru realizarea obiectivului 
de investitii, conform clauzei 3.3. 
5.2.2. s ă  vireze in contul Asociatului 1 sumele solicitate in termen de 30 zile lucr ă toare de la semnarea 
Acordului de asociere dintre p ă rţ i. 

Art.6 Rispunderea coutractual ă  
6.1 Prezentul inscris serve ş te interesului cornun al p ă rtilor care se oblig ă  să -1 execute intoemai ş i intru 
totul cu bună  credint ă . Ambele pă rti se ohligă  s ă  urmă reasc ă  ş i să  se informeze reciproc asupra derul ă rii 
acestui acord. 
6.2 in cazul in care lucr ă rile nu se realizeaz ă  ( obiectivul de investitii nu se finalizeaz ă ), indiferent de 
cauz ă , Asociatul 2 se oblig ă  s ă  restituie Asociatului 1 integral suma primit ă  conform prezentului acord. 
Restituirea sumei se face in termen de 30 de zile de la data lu ă rii la cuno ş tintă , de oricare dintre p ă rti, a 
nerealiz ă rii lucră rilor. 

Art.7 For ţ a majoră  
'7.1 Forta major ă  exonereaz ă  p ă rtile semnatare de indeplinirea obligaţ iilor asumate prin prezentul aeord, 
pe toat ă  perioada in care aceasta actioneaz ă . Forta major ă  se constat ă  de o autoritate competent ă . 
7.2 indeplinirea acordului va fi suspendat ă  pe perioada de actiune a fortei majore. 
7.3 Partea care invoc ă  forta major ă  are obligatia de a notifica celeilalte p ă rti, imediat, producerea 
acesteia ş i de a lua once mă suri care îi stau la dispozitie in vederea limit ă rii consecintelor. 
7.4 Dac ă  forta major ă  actioneaz ă  sau se estimeaz ă  că  va actiona o perioad ă  mai mare de 3 luni, fiecare 
parte va avea dreptul s ă  notifice celeilalte p ă rti incetarea de plin drept a prezentului acord, fir ă  ca vreuna 
din p ă rti s ă  poat ă  pretinde celeilalte daune — interese. 
7.5 Prevederile art.7 se aplic ă  in mod corespunz ă tor ş i cazului fortuit. 
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Art.8 Modificarea si completarea acordului. DispoziOl finale 
8.1 Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul acord. 
8.2.0rice modificare sau completare a prezentului acord se face prin act aditional semnat de 
reprezentantii celor cloud' p ă rti, respectandu-se normele legale in vigoare. 
8.3  Once neintelegeri dintre p ă rti, decurgand din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului 
acord de asociere vor fi solu ţ ionate de p ă qi pe cale amiabil ă  
8.4 in cazul in care in termen de 30 de zile de la notificarea p ă rtii care se consider ă  afectat ă , nu se 
ajunge la un aeord pe cale amiabil ă , *tile convin ea nein ţ elegerile s ă  fie soluţ ionate de instantele 
judec ă toresti competente de la sediul Asociatului 1. 
8.5  Once notificare, cerere sau comunicare cenit ă  sau permis ă  de prezentul acord de asociere se face in 
scris si se depune la sediul p ă rtilor. in caz de urgen ţă , se pot efectua comunic ă ri prin fax si e-mail, care 
vor fi ulterior confirmate in scris. 

Prezentul acord de asociere a fast intocmit in 2 (dou ă ) exemplare originale, cate un exemplar 
pentru fiecare parte semnatar ă . 

ASOCIAT 1 	 ASOCIAT 2 

	

JUDEŢ UL IALOMIŢ A 	 MUNICIPIUL FETE Ş TI 

	

PRE Ş EDINTELE 	 PRIMARUL 
CONSILIULUI JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 	 MUNICIPIULUI FETE Ş TI 

	

MARIAN PAVEL 	 Ş ONCTIERECHE LAURENŢ IU GEORGICĂ  

Director executiv B.D.F., 
Mihaela Moroianu 

Avizat CFP, 	 Avizat C.F.P. 

Director executiv adjunct D.C.O., 
Iulian Grigorin Dogaru 

Avizat legalitate 	 Avizat legalitate 
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1101VIANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

•ne CSLICI F21. ■11. 1.11.1., 

F24119 SIMTEX 

CMITTIMUP MAW.. 	 STEIN 
MO  icçn  

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 Slobozia - Plata Revokrtiei Nr. web: www.cicnet.ro  

e-maii: cjiciertet_ro 

PRE Ş EDINTE 	
REFERAT DE APROBARE 

Nr,  i3243 	4/19 ,O.f.2022 

privind asocierea Unităţ ii Adrninistrativ Teritortale Judeţ ul Ialorniţ a cu Unitatea Administrativ 
Teritorială 	Fetoli in vederea realiză rii in minim a proiectului "Amenajare teren fi 

hazin capture a Braţ ului Borcea pentru realizarea unui doc plutitor" 

Prin proiectul de hoteirare supus dezbaterii plenului se propune aprobarea asocierii Unităţ ii 
Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu Unitatea Adtninistrativ Teritorială  Municiptul Fetesti in 
vederea realiză rii in comun a protectului "Amenajare teren i bazin captare a Braţ ului Borcea pentru 
realizarea unui doe plutitor". 

Valorificarea potentialului turistic deosebit pe care are bratul Borcea in zona de est a judetului 
nostru, constitute o preocupare importantă  a administratiei publice judetene si a celor locale din acest 
areal. 

Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialomita, aprobată  prin Hotă ră rea Consiliului Judelean 
Ialomita nr. 80 din 20.04.2022 cuprinde construirea unui port turistic in municipiul Fetesti, find 
cuprinsă  în cadrul obiectivului specific 0 1.5. Destinaţ ie turistică  valorificată  i promovată  prin 
activită ti atractive ş i servicii de inaltă  calitate, sustinută  de o ofertă  turistică  activă  pentru turisti si 
comunitate, obiectiv ce se realizeaz ă  prin directia de acţ iune D1.5.2. "Dezvoltarea infrastructurii ş i 
diversificarea ofertei ş i serviciilor turistice". 

Pentru realizarea proiectului a fost identificată  pe raza municipiului Fetesti o suprafată  de teren 
de18.037 mp, feral cc trebuie amenajat prin lucră ri specifice, find necesare pentru a exista posibilitatea 
dezvolt ă rii infrastructurii portuare, o prima etapă  de dezvoltare in viitor a unui port turfs tic. 

Valoarea estirnată  pentru proiectul port turistie pe raza municipiului Fetesti este de 392.700 lei 
cu TVA, din care, contributia judefului Ialomita este în cuantwn de 292.700 lei, tar cea a municipiului 
Fetesti este de 100.000 lei. 

Realizarea funcţ ionalită tii unui doe plutitor in municipiul Fetesti pe malul bralului Borcea va 
conduce la a mai mare atractivitate pentru delină torii de ambarcatiuni usoare (bă rci, salupe, etc.), la 
realizarea de plimbă ri pe Dună re cu aceste ambarcatiuni, dezvoltarea pescultului $i a vă nă torii in zon ă  
si a altor modalită ti de petrecere a timpului liber. 

Asocierea Judetului Ialomita  en Unitatea Administrativ Teritorială  Municipiul Fetesti se face in 
temeiul prevederile art. 89 alt n. (8), art. 129 alin. (2) lit. e), aim. (9) lit, a) si art. 173 alin. (1) lit. b), e), 
alin. (3) lit. d), al/n. (5) lit. n) ş i al/n. (7) lit, a) din Ordortanta de Urge* a Guvernului nr, 57/2019 
privind Codul Adrninistrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare si ale art. 35 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţ ele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare. 

Cons tatand că  sunt indeplinite condiţ tile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomila adoptarea hotă rdrii in forma sl con,tinutul prezentate in protect. 

PREMDINTE 
MARIAN P _VEL 

intocmit 
Cristian Rciureanu 



web: www.cicnetao 
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DIRECŢ IA COORDONARE ORGANIZARE 
	

N r  /53 (0/ 4-70).0  C 

RAPORT 
la prolectul de hot ă rare privind asocierea Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomiţ a 

cu Unitatea Administrativ Teritorial ă  Municipiul Fetesti in vederea realiz ă rii in comun a 
proiectului "Amenajare teren si bazin captare a Bra ţ ului Borcea pentru realizarea unui doe 

plutitor" 

Avă nd in vedere: 
- adresa nr. 16404/16.05,2022 a Primă rici Municipiului Fete ş ti, prin care se propune 

incheierea unui parteneriat in vederea realiz ă rii proiectului "Amenajare teren ş i bazin captare a 
Bratului Borcea pentru realizarea unui doe plutitor"; 

- Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 80 din 20,04.2022 privind aprobarea Strategiei 
de Dezvoltare a Judetului Ialomita 2021-2027; 

- conform prevederilor Ordonantei de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, coroborat cu eele ale Legii nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, autorit ă tile deliberative 
pot aproba asocierea pentru realizarea in comun a unor proiecte de interes public judetean. 
Asocietea se realizeaz ă  pe baza de contract de asociere, in care se prev ă d ş i sursele de -finantare 
reprezent ă nd contributia fiec ă rei autorit ă ti a administratiei publice locale implicate. 

Astfel, propunerea de asociere a Judetului Ialomita cu Municipiul Fete ş ti pentru realizarea 
proiectului "Amenajare teren ş i bazin captare a Bratului Borcea pentru realizarea unui doe plutitor", 
pe de o parte, jar pe de alt ă  parte, asigurarea unei contributii financiare din bugetul judetului, se 
ineadreaz ă  in dispozitiile legate precizate. 

DIRECTOR  EXECUJIV AD CT D.C.O. 
IULIAN GRIgORI OGARU 

intocmit 
Cristian Rftureanu 



Primat 
Laurentiu Son 

ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 

MUNICIPIUL FETE$T1 
Str. Calarasi, nr. 595, fl.  CF3, Se. A Etai II - IV,Tel. (004) 0243136-4410, Fli%. (004) 0243i361206 

Câtre 
ConsiHut Judetean Iaionatta 
Pia-ta Revolutiei, nr. 1, 
mun. Slobozia, 
jud, Lalormita 
Referitor Initierea unui parteneriat pentru "Arnenajare teren ş i bazin eaptare a 
Bratului Boreea pentru realizarea unui doe plutitor" 

$trategia de Dezvoltare Urban6. a Municipiului Fetesti pentru perioada,- 2021-2027 a fost 
aprobaa prin FICL Fetosti ne,..20/10,02.2022 , Confoim acestui document de interes public local este 
preVaxut obiectivul sectorial B ii.  "ValorifiCarea durabila a specylcului local ", obieetiv care Se 
realizoazti prirt direc ţia de actinne Bill.. " Valarcarea îoscop economic a restirsear turistice 0-  
dezvaltarea infrastrucnerii sport' Mlisur4 de indoplinire a ace.stui obio -ctiv, eś tc -prov`azut4 la tap. 

prin realizarea unui port tali stio pentiu arabarca ţ inni rnedii ş i. mici. , 
Ptoiectal  de coustruire a unui port turistic în municipiul Fetesti face parte de asemenea si din 

Sttategia do Dezvoltare -a Tudelului Ialomi ţ a care fost aprobata prin Hot6rarea Consijiului. Jacte ţean 
Talomi ţa nr.. 80/20.04,2022 , find cuprins in cadrul obiectivului specific 0.1..5. 
Destinatio turisti-cd valorjkak ş  promovatcl prin act:1144i atractive servicii de Malta calitate 
slasfinutd da a oferid tuAvticei activet pentry comunitate" obiectiv care so realize.azti prin 

. direc ţ ia de - ac ţ iune .D 1,5 ,2. " Devoltarecr infi-asmicturii ş i diversificarea oftrtei yl serviciilor turistice 
" fund id nt łficatla nr, ert. 17 ,acest ptoiect urrnand. a fi realizat perioada de timp 2022-2027, 

Pentrit realizarea acestui proiect de inteics- jude ţean si local . a fost- identificatit po raza 
FeteSti 0 suprafată . de tom de 18.037 nip on tr. cadastrat 20.89 treout. in cam- funciaa 

a. looalitittii nr.26589 , suprafa ţ4 de teren care trebuie amenajat4. prin tuceari .specifice, in prozent nefiind 
posibild dozvoltarea iflfrastrutettuii portuare fdea', realizarea.acestora, 

Conform  tIMT: devize estimative, sunia necesait.pentru ineoperea proiecOlui do port turistie po 
razanninicipiului.Fetesti oste de 392.7001a en TVA ( 330 ..000 lei bra TVA), suma din care autoritatea 
locala poato suporta maxim 100,000 lei pentru restul finangrii nefiind identifleate alto  SUOQ  de 
fman ţare din programe na ţ ionale sau europeno, 

În consecing ,pentru demararea acestui proicct de interes jude ţ ean si local , Var supunem spte. 
aprobaroa autoritapior  deliberative  jude ţene necesitatpa bitheierii milli nerd de parteneriat. pentru 
realizarea proiectului "Amenajare  wren yl bazin captare a Braplui Barceapentru realizarea Oita doc 
plutitor"îii vederea asigurrii sumei total e de 392100 lei Cu TVA ,din care contribu ţ ia Jude ţtd ui. lalornita 
sti fie in cuantum de 292.700 lei , iar IVIunicipiul Fetesti tinnAnd s5„ asignre suma de 100.000 lei din 
bugetut local. 

AnexArn la prezenta deviz estimativ pentra realizarea proiectului " Amenajare Wen ş t bazin 
captare a Bratului Borneo pentru realizarea urnd doe ,plutitar". 

Cu deosebita considera ţ ie , 

Serviciul Strategic Dozvoltaro 
Ilie Lurninita 
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