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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

  R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Consiliul Jude ean Maramure

i Consiliul local Baia Mare, privind realizarea proiectului
„Amenajarea domeniului schiabil Izvoarele - Bori te, jude ul Maramure ”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul
Direc iei de Dezvoltare Regional i avizele favorabile ale comisiei ecomonico-financiare i comisiei juridice i
de disciplin ;
 În temeiul art. 91, al (6) litera a), art. 97 al (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  Acordul de Parteneriat între Consiliul Jude ean Maramure i Consiliul local Baia
Mare, privind realizarea proiectului„ Amenajarea domeniului schiabil Izvoarele - Bori te, jude ul Maramure ”,
cu principalele obiective cuprinse în fi a de date ale proiectului – anexa 1 la Acordul de parteneriat, care face
parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se împuternice te pre edintele Consiliului
Jude ean Maramure , care va  fi mandatat s  semneze orice documente necesare implement rii acestui
proiect.

Art.3. Prezenta hot râre se va publica în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ului Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie  Public ;
- Direc iei Planificare Teritorial i Urbanism;
- Direc iei Tehnice;
- Direc iei Economice;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Consiliului local Baia Mare.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 23 septembrie 2009. Au fost prezen i 32 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE
Mircea Man

Contrasemneaz
                            SECRETAR AL JUDE ULUI

Dumu a Dumitru

Baia Mare, 23 septembrie 2009
Nr. 120
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

                                Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 120 din 23 septembrie 2009

ACORD DE PARTENERIAT
privind realizarea proiectului

„Amenajare domeniu schiabil Izvoarele - Bori te”

Art. 1 P ile

1. Consiliul Jude ean Maramure , cu sediul în municipiul Baia Mare, jude ul Maramure , str. Gheorghe
incai nr. 46, tel. 215090, fax 213945  – partener principal , pe de o parte ,

i
2. Consiliul Local al municipiului Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, jude ul Maramure , Str. Gheorghe

incai nr. 37, tel. 211001, fax 212261  – partener

au convenit urm toarele:
Autoritatea coordonatoare este Consiliul Jude ean Maramure , care, în calitate de partener principal, este
autorizat s  ac ioneze în numele autorit ilor jude ene i locale care formeaz  parteneriatul. Ambii membri
parteneri vor participa solidar la activit ile Parteneriatului.

Art. 2 Obiectul acordului

Obiectul acestui acord de parteneriat este de a implementa împreun  proiectul „Amenajare domeniu
schiabil Izvoarele - Bori te” a a cum este nominalizat în Anexa 1 - Fi a de date a proiectului, în vederea
realiz rii investi iilor propuse.
Parteneriatul nu este o rela ie de afaceri, ci o rela ie între dou  sau mai multe organiza ii, care implic
distribuirea responsabilit ilor ap rute pe parcursul  dezvolt rii acestui proiect.
Proiectul i anexele sale sunt parte integrant  a acestui acord.
Loca ia proiectului este nominalizat  în Legea nr. 271/7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonan ei nr.
3/2003, privind modificarea i completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului na ional de
dezvoltare a turismului montan "Schiul în România".

Art. 3 Roluri i responsabilit i în implementarea proiectului
3.1 Rolurile i responsabilit ile  sunt descrise în tabelul de mai jos i corespund prevederilor cererii de
finan are – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului

Organiza ia Roluri i responsabilit i în proiect
Partener
principal:

Consiliul jude ean
Maramure

-  Coordonarea ac iunilor întreprinse pentru promovarea, elaborarea i implementarea
proiectului

-  Realizarea aranjamentelor institu ionale necesare în diferitele etape de dezvoltare a
proiectului

- Asigurarea cofinan rilor necesare în diferitele etape de dezvoltare a proiectului

Partener Consiliul
local

Baia Mare

-  Furnizarea informa iilor necesare pentru promovarea, elaborarea i implementarea
proiectului

- Identificarea i punerea la dispozi ie a terenurilor i a oric ror facilit i / utilit i  necesare
implement rii proiectului

- Asigurarea cofinan rilor necesare în diferitele etape de dezvoltare a proiectului
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3.2 Principii de bun  practic  a parteneriatului

Partenerii au citit formularul de cerere de finan are i au în eles care va fi rolul lor în cadrul proiectului.
Solicitantul principal – Consiliul Jude ean Maramure  – se va consulta permanent cu partenerul s u i îl va

informa în totalitate asupra evolu iei proiectului.
Partenerul va primi copiile rapoartelor – descriptive i financiare – elaborate de solicitantul principal i

înaintate c tre Autoritatea Acordant .
Modific rile esen iale propuse în cadrul proiectului (ex: activit i, parteneri, etc.) vor fi aprobate de ambii

parteneri anterior înaint rii acestora c tre Autoritatea Acordant . În cazul în care aceste modific ri nu au putut
fi aprobate de c tre partener, solicitantul principal va informa Autoritatea Acordant  cu privire la acest lucru,
atunci când înainteaz  spre aprobare propunerea de modificare.

Înainte de terminarea proiectului, partenerii vor lua deciziile de natur  patrimonial , civil , administrativ  în
ceea ce prive te bunurile i obiectivele rezultate din implementarea proiectului, respectiv din finan area
nerambursabil . Copii ale titlurilor de  transfer i de proprietate se vor ata a raportului final.

Art. 4  Durata Acordului de Parteneriat

Acordul de Parteneriat este valabil pe perioada derul rii proiectului începând cu data semn rii acestuia.

Art. 5 Drepturile i obliga iile partenerilor

Partenerul principal va semna cererea de finan are i acordul de finan are nerambursabil , cu partea
acordant  în numele partenerului. Acesta îl va reprezenta, de asemenea, în rela iile cu Autoritatea Acordant .

Partenerul principal va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul ac iunii i îi va
furniza copii ale rapoartelor narative i financiare.

Propunerile pentru modific ri importante ale proiectului (de ex. activit i, parteneri, etc.) trebuie s  fie
convenite între parteneri înaintea solicit rii aprob rii de c tre Autoritatea Acordant .

Când nu se ajunge la un acord asupra modific rilor, partenerul principal va indica acest lucru atunci când
va solicita aprobarea Autorit ii Acordante.

Art. 6 Finan are

6.1 Bugetul de Stat - finan area se asigur  cu prioritate din bugetul Ministerului Turismului, conform
• HG 426/8 aprilie 2009 pentru aprobarea sus inerii financiare a autorit ilor administra iei publice

locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finan area proiectelor de investi ii în
turism pe anul 2009

• HG 762/1 iulie 2009, privind modificarea i completarea HG 426/8 aprilie 2009 pentru aprobarea
sus inerii financiare a autorit ilor administra iei publice locale, în completarea surselor proprii ale
acestora, pentru finan area proiectelor de investi ii în turism pe anul 2009

• Legea nr. 271/7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr 3/2008 privind modificarea
i completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului na ional de dezvoltare a

turismului „Schi în România”
6.2 Bugetul Local
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Art. 7 Dispozi ii finale

7.1 Orice modificare a prezentului acord va fi valabil  numai atunci când este convenit  de ambele p i.
7.2 Toate posibilele litigii rezultate din prezentul acord sau în leg tur  cu el, pe care p ile nu le pot

solu iona pe cale amiabil , vor fi solu ionate de instan ele competente.
7.3 P ile sunt de acord c  prezentul acord este guvernat de legea român .
Întocmit în 3 exemplare în limba român , câte unul pentru fiecare parte i unul pentru Autoritatea

Acordant .

Semn turi :
Numele i titlul persoanelor

Parteneri                                                                                      autorizate s  semneze

1. Consiliul Jude ean Maramure ,        Mircea MAN
Aprobat prin Hot rârea Consiliului Jude ean,                                    Pre edinte
Maramure  nr. _______/ ________________

2.  Consiliul Local Baia Mare, Cristian ANGHEL
Aprobat prin Hot rârea Consiliului Local Primar
Baia Mare nr. _______/__________________
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Fi a de date ale proiectului

1. Obiectivul general

Domeniul schiabil Izvoarele-Bori te se afl  situat în vecin tatea sta iunii montane Izvoarele, la o
distan  de 27 de km. de ora ul Baia Mare i 40 de km. de Sighetu Marma iei, pe versantul nordic al Vârfului
Igni  din Mun ii Gutâi, între altitudinile de 1370 m. (Vârful Igni ) i 913 m. (partea inferioar  a domeniului
schiabil). În imediata apropiere, la 15 km, se afl  lacurile de acumulare Firiza i Runcu, ultimul înca în faz  de
construc ie.

Din punct de vedere administrativ, amplasamentul studiat se afl  pe teritoriul municipiului Baia Mare,
excep ie f când partea superioar  a platoului Igni , aflat în administrarea ora ului Baia Sprie. Folosin a
actual  a suprafe ei de teren este de p dure i p une alpin .

Zona Izvoarele-Bori te ofer  un cadru montan deosebit i un mediu ideal pentru odihn , relaxare i
practicarea sporturilor de iarn . Din acest ultim punct de vedere zona este
generoas  în precipita ii pe timpul iernii, stratul de z pad  men inându-se aici chiar i pân  la sfâr itul lunii
aprilie.

În ultimii ani, sta iunea Izvoarele a cunoscut o revigorare semnificativ , în special în ceea ce prive te
calitatea spa iilor de cazare i de alimenta ie public . Num rul total al locurilor de cazare este de cca. 1200,
doar 106 dintre ele ridicându-se la standardele de calitate impuse în turism. Cu toate acestea, num rul
turi tilor care viziteaz  zona a crescut în ultima perioad , atât vara cât i, mai ales, iarna, când iubitorii schiului

sesc aici condi ii propice practic rii acestui sport, stratul de z pad  rezistând în zon  o perioad
îndelungat .

 În aceste condi ii, domeniul schiabil de care dispune în prezent sta iunea este relativ limitat, mai ales
din punctul de vedere al gradului de atractivitate a pârtiilor, care sunt de nivel u or spre mediu, adresându-se
mai mult încep torilor.

În scopul cre terii ponderii economice a turismului în economia jude ului, al cre terii gradului de
atractivitate a zonei prin valorificarea poten ialului de ski i pentru recunoa terea zonei ca destina ie turistic
competitiv  pentru practicarea sporturilor de iarn , se impune dezvoltarea domeniului schiabil existent cu
urm toarele obiective:

o Dezvoltarea infrastructurii turistice pentru turismul montan (amenajarea de noi pârtii de schi, cu
instala iile de transport pe cablu aferente, instala ii i echipamente de producere a z pezii artificiale i
de între inere a pârtiilor)

o Diversificarea ofertei pentru practicarea sporturilor de iarn  (snowboard, s niu )
Avantajele i impactul pozitiv ale acestui proiect de amenajare a domeniului schiabil se concretizeaz  în dou
direc ii generale:

o Valorificarea poten ialului turistic al zonei
o Sprijinirea i dezvoltarea mediului de afaceri local

2. Obiective de investi ii preconizate

Obiectivele propuse a se realiza în vederea amenaj rii domeniului pentru practicarea schiului:
Pârtie de schi Izvoarele - Bori te A1
Pârtie de schi Izvoarele - Sas A2
Pârtie de schi Izvoarele - Trei Hotare A3
Telegondol  Izvoarele - Bori te TG8
Teleschiuri TK2 Izvoarele – Bori te (sus), Sas respectiv Trei Hotare
Cl dire administrativ  Izvoarele - Valea Val ului, cu regim de în ime D+P+E
Parcare – 400 locuri
Drum de acces – aproximativ 700 ml.
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Aceste obiective complexe impun realizarea distinct  a urm toarelor obiecte de investi ii-construc ii:
o Cl dire administrativ , prest ri servicii si alimenta ie public , regim de în ime D+P+1 - construc ie

definitiv  de turism  i de alimenta ie public
o Sta ie inferioar  primire turi ti – construc ie definitiv  pentru transport turi ti – schiori
o Cabina comand
o Sta ie superioar
o Garaj gondole
o Cabina comand
o Drum de acces - construc ie special  definitiv  pentru circula ie
o Parcare lateral  280 locuri
o Parcare lateral  100 locuri
o Sta ie de epurare - construc ie special  definitiv  pentru epurarea apelor uzate deversate de la

cl direa administrativ
o Desnisipator - construc ie special  definitiv  pentru re inerea impurit ilor de pe platforme i parc ri
o Separator de gr simi - construc ie special  definitiv  pentru re inerea gr similor i a uleiurilor de pe

platforme i parc ri ;
o Traseu suspendat gondol
o Traseu teleschi
o Post TRAFO - construc ie special  definitiv  pt. alimentarea cu energie electricî
o Bazin rezervî de apî - construc ie special  definitiv  pt. alimentarea cu ap  în caz de incendiu

i dotarea lor cu utilajele i echipamentele corespunz toare.
Construc iile  se vor dezvolta longitudinal fa  de drumul existent – propus (situat la nord), formând o

incint  în form  de potcoav . Întreaga suprafa  de teren liber ramas   va fi tratat  ca i zon  verde.
Existen a re elelor de energie electric  în imediata apropiere a  amplasamentului  permite, racordarea

re elelor tehnico – edilitare pâna la obiectivele propuse.
elele necesare obiectivelor noi sunt :

o re ea telefonic
o re ea termoficare proprie
o re ea de alimentare cu ap
o re ea canalizare menajer
Pentru asigurarea confortului interior i pentru realizarea func ion rii în condi ii optime se vor realiza

urm toarele re ele :
o instala ie electric  de iluminat i prize – post trafo
o instala ie de ap  potabil  – captare ap i bazin rezerv  de ap
o instala ie de ap  cald  menajer
o instala ie de înc lzire

3. Valoare total  investi ie

Specifica ie Valoare f  TVA
(euro)

Valoare cu TVA
(euro)

Total valoare investi ie, din care: 13.212.577 15.722.968
Construc ii - montaj 5.138.667 6.115.015


