• PROIECT·

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

PRIVIND: modificarea şi completarea Anexei - Contract de asociere (parteneriat) la
Hotărârea Consiliului Judetean
Vâlcea nr. 127/10.08.2007
,

Consiliul Judeţean Vâlcea, Întrunit În şedinţa din data de
la care participă un număr de
consilieri judeţeni din numărul total de 33 În
Având În vedere Expunerea de motive a
Înregistrată sub nr. 2798 din 05.03.2008;

Preşedintelui

Consiliului

2008,
funcţie.

Judeţean

Luând În considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe
Externe nr. 2799 din 05.03.2008 şi avizele comisiilor de specialitate;

Vâlcea

şi Relaţii

În conformitate cu prevederile articolului 35 din Legea finanţelor publice locale
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolului 91
alineatul (6) litera "a" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
În temeiul prevederilor articolului 97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂSTE:

Art. 1 - Anexa - Contract de asociere (parteneriat) la Hotărârea Consiliului
Judetean Vâlcea nr. 127/10.08.2007 de aprobare a asocierii cu Instituţia Prefectului 
Judeţul Vâlcea, Consiliul Local al Oraşului Băbeni şi Consiliile Locale ale comunelor
Dănicei, Frânceşti, Galicea, loneşti, Nicolae Bălcescu, Olanu, Pesceana, Stoileşti şi
Şirineasa În vederea promovării şi implementării proiectului "Dezvoltarea serviciilor de
voluntariat pentru situaţii de urgenţă În zona oraşului Băbeni" În cadrul
Programului PHARE 2005 şi PHARE 2006, Reforma Sectorului Administraţiei
Publice - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local se
modifică şi se completează potrivit Anexe; , care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2 - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va
comunica prezenta hotărâre direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean

Consiliilor Locale ale comunelor Dănicei, Frânceşti, Galicea, loneşti, Nicolae Bălcescu,
Olanu, Pesceana, Stoileşti şi Şirineasa, În vederea aducerii la Îndeplinire a prevederilor
ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi În
Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2)
lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu un număr de __ voturi pentru,
voturi Împotrivă şi
a btineri.
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Anexă

la Hotărârea Consiliului Judetean Vâlcea nr.

12008

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
Nr._ _din

2008

'NSTITUT'A PREFECTULUI- JUDEŢUL VÂLCEA
din
2008
Nr.

2008

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DĂNICEI
din
2008
Nr.

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI FRÂNC EŞTI
Nr.
din
2008

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI GALICEA
Nr.
din
2008

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI ION EŞTI
Nr.
din
2008

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU
din
2008
Nr.

CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI BĂBENI

Nr.

din

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OLANU
Nr.
din
2008

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI PESCEANA
din
2008
Nr.

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI STOILEŞTI
Nr.
din
2008

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI ŞIRINEASA
din
2008
Nr.

CONTRACT DE ASOCIERE (PARTENERIAT)
pentru promovarea şi implementarea proiectului "Dezvoltarea serviciilor de
voluntariat pentru situaţii de urgenţă În zona oraşului Băbeni" În cadrul
Programului PHARE 2005 şi PHARE 2006, Reforma Sectorului Administraţiei
Publice - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţieila nivel local
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
Între
Consiliul Judetean Vâlcea, cu sediul În municipiul Râmnicu Vâlcea, str.
General Praporgescu, nr.1-T, judetul Vâlcea, reprezentat prin Preşedinte, Dumitru
Buşe şi Director Executiv, Mircea Predescu
şi

Institutia Prefectului - judetul Vâlcea, cu sediul În municipiul Râmnicu
Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, judetul Vâlcea, reprezentat prin Prefect, Radu
Renga
Consiliul Local al Oraşului Băbeni cu sediul În oraşul Băbeni, judetul Vâlcea,
reprezentat prin Primar, Ion Bărbuş,
Consiliul Local al Comunei Dănicei cu sediul În comuna Dănicei, judetul
Vâlcea, reprezentat prin Primar, Dumitru Pîrnecl,

Consiliul Local al Comunei Frânceşti cu sediul În comuna Frânceşti, judetul
Vâlcea, reprezentat prin Primar, Daniel Nicolaescu,
Consiliul Local al Comunei Galicea cu sediul În comuna Galicea, judetul
Vâlcea, reprezentat prin Primar, Ion Năfliu,
Consiliul Local al Comunei loneşti cu sediul În comuna loneşti, judetul
Vâlcea, reprezentat prin Primar, Ion Cătănoiu,
Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu cu sediul În comuna Nicolae
Bălcescu, judetul Vâlcea, reprezentat prin Primar, Constantin Oprea,
Consiliul Local al Comunei Olanu cu sediul În comuna Olanu, judetul
Vâlcea, reprezentat prin Primar, Dumitru Călugăraşu,
Consiliul Local al Comunei Pesceana cu sediul În comuna Pesceana, judetul
Vâlcea, reprezentat prin Primar, Ion Dobre,
Consiliul Local al Comunei Stoileşti cu sediul În comuna Stoileşti, judetul
Vâlcea, reprezentat prin Primar, Traian Ionescu,
Consiliul Local al Comunei Şirineasa cu sediul În comuna Şirineasa, judetul
Vâlcea, reprezentat prin Primar, Cătălin Săraru.
2.0BIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului este dezvoltarea de activităţi comune pentru accesarea de
fonduri nerambursabile şi implementarea proiectului "Dezvoltarea serviciilor de
voluntariat pentru situaţii de urgenţă În zona oraşului Băbeni" cu respectarea
prevederilor din contractele de finanţare.

3. DREPTURILE

ŞI

OBLIGATIILE ASOCIATILOR:

3.1. Consiliul Local al oraşului Băbeni, În calitate de solicitant În cadrul
proiectului "Dezvoltarea serviciilor de voluntariat pentru situaţii de urgenţă În zona
oraşului Băbeni", va Îndeplini următoarele:
• va pune la dispoziţie şi va amenaja corespunzător sediul serviciului de
voluntariat pentru situaţii de urgenţă;
• participă, prin personalul de specialitate, alături de parteneri, la managementul
şi implementarea proiectului;
• participă la derularea procedurilor de achiziţie publică de bunuri şi servicii
aferente implementării proiectului.
3.2. Consiliul Judetean Vâlcea:
• redactează prin personalul de specialitate cererea de finanţare şi anexele 
bugetul şi sursele de finanţare, matricea cadru logic, acordurile instituţionale
precum şi documentele suplimentare prevăzute de Ghidul Solicitantului;
• asigură, prin personalul de specialitate, managementul şi implementarea
proiectului;
• elaborează documentaţiile pentru achiziţia publică de bunuri şi servicii aferente
implementării proiectului.
3.3. Institutia Prefectului - Judetul Vâlcea:
• participă, prin personalul de specialitate, la elaborarea documentelor necesare
pentru obţinerea finanţării nerambursabile a proiectului;
• participă, prin personalul de specialitate, alături de parteneri, la managementul
şi implementarea proiectului;
3.4. Consiliile Locale ale comunelor Dănicei, Frânceşti, Galicea, loneşti,
Nicolae Bălcescu, Olanu, Pesceana, Stoileşti şi Şirineasa vor pune la dispoziţie şi
vor amenaja corespunzător sediul serviciului propriu de voluntariat pentru situaţii de
urgenţă.

4. FINANTAREA PROIECTULUI ŞI DISTRIBUIREA BENEFICIILOR
4.1. Contribuţia financiară a Consiliului Local al Oraşului Băbeni pentru realizarea
proiectului este de 13.182 Euro, constând În acoperirea cheltuielilor eligibile, sume ce
vor fi repartizate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea cu această destinaţie.
4.2. Cheltuielile neeligibile ocazionate de implementarea proiectului, inclusiv cele
pentru acoperirea taxei pe valoare adăugată şi a tranşei finale de până la 10% din
valoarea totală a finanţării nerambursabile, precum şi asigurarea eventualelor depăşiri
ale bugetului contractat, vor fi asigurate de către Consiliul Local al oraşului Băbeni,
urmând ca ulterior acestea să fie repartizate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea
cu această destinaţie.
4.3. Consiliul Local al oraşului Băbeni şi Consiliile Locale ale comunelor Dănicei,
Frânceşti, Galicea, loneşti, Nicolae Bălcescu, Olanu, Pesceana, Stoileşti şi Şirineasa vor
asigura sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de minim 7 ani, pentru activităţile
care se desfăşoară pe teritoriul localităţii, proporţional cu cuantumul sumelor ce le revin
prin implementarea activităţilor proiectului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale.
4.4. Bunurile achiziţionate În cadrul proiectului se vor tranfera În proprietatea
partenerilor, În conformitate cu prevederile cererii de finanţare, Capitolul 3 - Bugetul
proiectului.
5. DURATA CONTRACTULUI:

Contractul intră În vigoare la data sernnării acestuia de către părţi şi se derulează
pe perioada de elaborare, redactare şi implementare a proiectului, precum şi pe
perioada de sustenabilitate a proiectului de minim 7 ani.
6. DISPOZITII FINALE:
6.1. Modificarea prezentului contract de asociere se poate realiza numai prin
acordul părţilor.
6.2. Neînţelegerile intervenite pe parcursul derulării prezentului contract sau În
legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de
instanţele judecătoreşti competente În a căror rază de activitate Îşi are sediul Consiliul
Judeţean Vâlcea.
6.3. Prezentul contract este guvernat de legea română.

Întocmit În 14 exemplare.
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
- PRESEDINTE
,
Nr. 2798 din 05.03.2008

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei - Contract de
asociere (parteneriat) la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 127/10.08.2007

În cadrul Programului PHARE 2005 şi PHARE 2006, Reforma Sectorului
Administraţiei Publice - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei
la nivel local, Domeniul III - servicii de voluntariat pentru situaţii de urgenţă, În scopul
perfecţionării capacităţii sistemului instituţional de asigurare a unui management eficient
al situaţiilor de urgenţă, Consiliul Judeţean Vâlcea Împreună cu Instituţia Prefectului 
Judeţul Vâlcea, Consiliul Local al oraşului Băbeni şi Consiliile Locale ale comunelor
Dănicei, Frânceşti, Galicea, loneşti, Nicolae Bălcescu, Olanu, Pesceana, Stoileşti şi
Şirineasa au depus spre finanţare proiectul Dezvoltarea serviciilor de voluntariat
pentru situaţii de urgenţă În zona oraşului Băbeni.
Frecvenţa, intensitatea şi consecinţele evenimentelor imprevizibile care au
afectat În ultimii ani În zona oraşului Băbeni (incendii, inundaţii, alunecări de teren,
fenomene meteorologice etc.) au impus necesitatea Îmbunătăţirii managementului
serviciilor de voluntariat constituite În subordinea consiliilor locale În vederea asigurării
unei activităţi eficiente care să răspundă cerinţelor În creştere ale populaţiei. În acest
sens s-a propus instruirea personalului şi dotarea serviciilor de voluntariat pentru situaţii
de urgenţă cu următoarele echipamente şi bunuri: motopompe, scări culisante,
motoferăstraie, grupuri electrogen portabil, polidiscuri cu acumulatori, barcă pneumatică
cu motor, pichete de incendiu, costume de protecţie, măşti contra gazelor, staţii radio
mobile, staţii radio portabile, staţie radio fixă, corturi militare, truse de prim ajutor.
Proiectul Dezvoltarea serviciilor de voluntariat pentru situaţii de urgenţă În
zona oraşului Băbeni, cu o valoare totală de 119.840 Euro a fost obtinut finantare
conform Contractului de grant Phare RO 2005/017-553.01.03.05.01 'si Phare 'RO
2006/018-147.01.03.02.03 VL 1201.
'
În urma vizitei În teren a reprezentaţilor Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, În calitate de autoritate de implementare şi În conformitate cu Manualul
privind implementarea contractelor de finanţare nerambursabilă pentru Programul
PHARE 2005 şi PHARE 2006, Reforma Sectorului Administraţiei Publice - Fondul
de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local s-a solicitat
modificarea şi completarea Contractului de asociere (parteneriat), prevăzut În Anexa la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 127/10.08.2007, după cum urmează
a) defalcarea cheltuielilor neeligibile În cheltuieli privind plata TVA , cele de
asigurare a tranşei finale de până la 10% din valoarea totală a finanţării
nerambursabile,
b) modificarea duratei perioadei de sustenabilitate de la minim 5 ani la minim 7
ani,
c) detalierea modului de distribuire a beneficiilor,
d) modificarea duratei contractului de asociere şi pentru perioada de
sustenabilitate a proiectului de minim 7 ani.

I

În acest sens, articolele 4
se completează astfel:

modifică şi

"4.

FINANŢAREA

şi

5 din Contractului de asociere (parteneriat) se

PROIECTULUI ŞI DISTRIBUIREA BENEFICIILOR

4.1. Contribuţia financiară a Consiliului local al Oraşului Băbeni pentru realizarea
proiectului este de 13.182 Euro, constând În acoperirea cheltuielilor eligibile, sume ce
vor fi repartizate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea cu această destinaţie.
4.2. Cheltuielile neeligibile ocazionate de implementarea proiectului, inclusiv cele
pentru acoperirea taxei pe valoare adăugată şi a tranşei finale de până la 10% din
valoarea totală a finanţării nerambursabile, precum şi asigurarea eventualelor depăşiri
ale bugetului contractat, vor fi asigurate de către Consiliul local al oraşului Băbeni,
urmând ca ulterior acestea să fie repartizate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea
cu această destinaţie.
4.3. Consiliul local al oraşului Băbeni şi Consiliile locale ale comunelor Dănicei,
Frânceşti, Galicea, loneşti, Nicolae Bălcescu, O/anu, Pesceana, Stoileşti şi Şirineasa vor
asigura sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de minim 7 ani, pentru activităţile
care se desfăşoară pe teritoriul localităţii, proporţional cu cuantumul sumelor ce le revin
prin implementarea activităţilor proiectului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale.
4.4. Bunurile achizitionate
În cadrul proiectului se vor transfera În proprietatea
,
partenerilor, În conformitate cu prevederile cererii de finanţare, Capitolul 3 - Bugetul
proiectului, cu respectarea prevederilor legale În vigoare.
5. DURATA CONTRACTULUI:
Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi se derulează
pe perioada de elaborare, redactare şi implementare a proiectului, precum şi pe
perioada de sustenabilitate a proiectului de minim 7 ani."
Faţă de cele arătate, propunem modificarea şi completarea Contractului de
asociere (parteneriat), prevăzut În Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
127/10.08.2007.
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
DIRECŢIA PROGRAME ŞI RELAŢII EXTERNE
Nr. 2799 din 05.03.2008

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei - Contract de
asociere (parteneriat) la Hotărârea Consiliului Judetean
Vâlcea nr. 127/10.08.2007
,
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 127/10.08.2007 s-a aprobat
asocierea cu Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea, Consiliul Local al Oraşului Băbeni şi
Consiliile Locale ale comunelor Dănicei, Frânceşti, Galicea, loneşti, Nicolae Bălcescu,
Olanu, Pesceana, Stoileşti şi Şirineasa În vederea promovării şi implementării proiectului
"Dezvoltarea serviciilor de voluntariat pentru situaţii de urgenţă În zona oraşului Băbeni"
În cadrul Programului PHARE 2005 şi PHARE 2006, Reforma Sectorului Administraţiei
Publice - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local.
În domeniul descentralizării serviciilor publice, inclusiv serviciilor de voluntariat
pentru situaţii de urgenţă, s-a urmărit şi realizat transferarea responsabilităţilor În
domeniu de la nivelul instituţiilor centrale la cel al autorităţilor publice locale, apelându-se
totodată la societatea civilă, la spiritul civic - voluntariat, la cetăţean. În acest context,
prin Ordonanta Guvernului nr. 88/2001, modificată şi completată prin Ordonanta de
urqenţă a Guvernului nr. 25/2004 au fost reglementate Infiintarea, organizarea şi
functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urqentă. În vederea
prelntărnpinării, reduceri sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a
consecinţelor acestora, creşterea protecţiei populaţiei, a mediului, a bunurilor şi valorilor,
Între alte structuri, s-au creat, În subordinea consiliilor locale, serviciile voluntare pentru
situaţii de urgenţă. Dar pentru ca acestea să poată funcţiona eficient este absolut
necesară o dotare corespunzătoare a acestora, În conformitate cu criteriile de
performanţă identificate Ordinul nr. 718/2005 al Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, modificat şi completat prin Ordinul nr. 195/2007.
Propunerea de modificare şi completare Contractului de asociere (parteneriat),
prevăzut În Anexa la Hotărârea Consiliului Judetean Vâlcea nr. 127/10.08.2007 de
aprobare a asocierii cu Instituţia Prefectului - judeţul Vâlcea, Consiliul Local al
oraşului Băbeni şi Consilii/e Locale ale comunelor Dănicei, Frân ceşti, Galicea,
Ion eşti, Nicolae Bălcescu, Olanu, Pesceana, S to i/eş ti şi Şirineasa in vederea
promovării şi implementării proiectului "Dezvoltarea serviciilor de voluntariat
pentru situaţii de urgenţă În zona oraşului Băbeni" În cadrul Programului PHARE
2005 şi PHARE 2006, Reforma Sectorului Administraţiei Publice - Fondul de
modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local respectă Manualul
privind implementarea contractelor de finanţare nerambursabilă, prevederile articolelor
35 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi cornpletările
ulterioare, precum şi ale articolului 91 alineatul (6) litera "a" din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată.
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