
1

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 Sprie, privind realizarea proiectului
„Amenajarea domeniului schiabil Mogo a – Baia Sprie, 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 economico-financiare i comisiei juridice i
de disciplin ;
 În temeiul art. 91, alin. (6) litera a), art. 97 alin. (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
Sprie, privind realizarea proiectului „Amenajarea domeniului schiabil Mogo a – Baia Sprie, 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 ul 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.

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. 121
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 121 din 23 septembrie 2009

ACORD DE PARTENERIAT
privind realizarea proiectului

„Amenajare domeniu schiabil Mogo a - Baia Sprie”

Art. 1 P ile
1. Consiliul Jude ean Maramure , cu sediul în municipiul Baia Mare, jude ul Maramure , str. Gheorghe

incai nr. 46, cod 430311 – partener principal , pe de o parte ,
i

2. Consiliul Local al ora ului Baia Sprie, cu sediul în Baia Sprie, jude ul Maramure , Pia a Libert ii nr. 4,
cod 435100 – 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 Mogo a - Baia Sprie” 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

-  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 Sprie

-  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
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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

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 .
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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 Sprie, Pa ca Dorin Vasile
Aprobat prin Hot rârea Consiliului Local Primar
Baia Sprie nr. _______/__________
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Fi a de date ale proiectului

1. Obiectivul general

În ultimii ani zona Mogo a a cunoscut o revigorare semnificativ  a turismului, mai ales dup  renovarea
Complexului Turistic uior i construirea pârtiilor sale de schi.

În prezent se lucreaz  la un nou complex hotelier amplasat în zona sta iei superioare a telescaunului
de la uior i la instala ia de z pad  artificial  a pârtiei uior.

În aceste condi ii, domeniul schiabil de care dispune în prezent zona Mogosa-Suior este de peste 5 km
lungime, cu un poten ial turistic care se impune a fi mai bine valorificat.  Principala problem  r mâne îns  lipsa
unei magistrale de transport pe cablu care sa asigure accesul turi tilor în zona superioar  a pârtiei Mogo a
astfel ca s  se pun  în valoare cât mai bine pârtiile de schi existente i viitoare.

Consiliul Jude ean Maramure  î i propune dezvoltarea zonei Mogo a în vederea recunoa terii sale ca
o destina ie turistic  competitiv  pentru practicarea sporturilor de iarn .   Astfel, se impune dezvoltarea
domeniului schiabil existent Mogo a-Baia Sprie cu urm toarele obiective:
• 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)
• diversificarea ofertei pentru practicarea sporturilor de iarna (snowboard, s niu )
2. Obiective de investi ii preconizate

Amplasamentul studiat se constituie în trupuri independente ale intravilanului.
S-a avut în vedere dezvoltarea zonei prin:

o modernizarea i reablitarea D.J.183/C i a drumului de acces de la intersec ia cu D.J.183/C pân  la
amplasamentul domeniului schiabil

o dezvoltarea echip rii edilitare
o lucr ri de consolidare a malurilor pâraielor
o respectarea obliga iilor ce rezult  din programul de conformare i monitorizare întocmit de A.P.M.M

privind închiderea lucr rilor miniere (mina uior)
o delimitarea zonelor rezervate i a zonelor tampon cu regulamentele aferente

Criteriile principale de organizare arhitectural – urbanistic  a zonei au fost urmatoarele:
o amplasarea obiectivelor într-o zon  care s  ofere condi iile adecvate practic rii schiului pentru

agrement;
o distan ele fa  de punctele de interes: parcare, corp administrativ, sta ia inferioar  (plecare

telegondol ) s  fie cât mai scurte, corelat cu geografia terenului;
o stabilirea amplasamentelor pentru accese;
o organizarea circula iei carosabile i pietonale
o propunerea de solu ii pentru realizarea infrastructurii tehnico – edilitare
o valorificarea cadrului natural,  a reliefului i armonizarea acestora cu amplasamentele propuse.

Astfel, au fost stabilite urm toarele obiective de investi ii :

La Sta ia inferioar :

o Corp administrativ
o Cl dire Sta ie inferioar
o Spa iu anexe (garaj vehicole de linie)
o Cabin  de comand
o Peron îmbarcare - debarcare
o Ecartament telegondol
o Culoar liber telegondol
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o Parcare
o Ziduri de sprijin
o Pârtie schi sosire
o Sta ie de epurare
o Acces ratrac
o Amenajare pubele

La Sta ia superioar :

o Cl dire Sta ie superioar
o Peron îmbarcare – debarcare
o Cabin  de observare
o Drum de acces dinspre releu
o Pârtie schi plecare
o Ecartament telegondol
o Culoar liber telegondol

Furnizarea apei potabile pentru facilit ile care se construiesc la partea inferioar  a pârtiei Mogo a – Baia Sprie
se va face prin captarea unor izvoare existente în zon .
Apa captat  va fi supus  unor procese de tratare în cadrul unei sta ii de potabilizare.
Pentru colectarea apelor uzate menajere i a apelor pluviale se prevede o re ea de  canalizare în sistem
divizor.
Sta ia de epurare va deservi pavilionul administrativ i cl direa aferent  instala iei de transport pe cablu
telegondol .
Pentru alimentarea cu energie electric  a obiectivului, este necesar  extinderea liniei existente, de 20KV, pân
aproape de obiectiv i montarea unui post de transformare în alveola de 1000 KVA. Pentru îmbun irea
factorului de putere, se va monta i o instala ie de compensare a energiei reactive.
Alimentarea cu energie termic  a obiectivelor se va face prin centrale termice proprii care func ioneaz  cu
combustibil solid sau cu energie electric . Grupurile termice care folosesc combustibil solid vor fi cu ardere prin
gazeificare.

3. Valoare total  investi ie

Specifica ie Valoare f  TVA
(euro)

Valoare cu TVA
(euro)

Total valoare investi ie, din care: 9.794.756 11.655.761
Construc ii - montaj 3.496.301 4.160.598


