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 HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea încheierii  Convenţiei  cadru  de parteneriat   şi cooperare între  

Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia şi Consiliul judeţean Alba 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit in şedinţa  ordinara la data de 17.11.2005; 
Luând în dezbatere: 

 -    Proiectul de hotărâre privind  aprobarea încheierii  Convenţiei  cadru  de parteneriat   
şi cooperare între Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia şi Consiliul judeţean Alba; 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.271 /9.11.2005; 
- Raportul  de specialitate al Direcţiei de dezvoltare si bugete nr. 11228/14.10.2005; 

-     Convenţia cadru de parteneriat  şi cooperare. 
Văzând  avizul  favorabil al Comisiei de specialitate nr.6- Comisia de sănătate şi asistenţă 

socială; 
           Având în vedere prevederea art. 104-(1)lit. ”n” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 109   din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică  locală  , cu 
modificările şi completările ulterioare  

 
HOTĂRĂŞTE 
 

Art. unic Se aprobă încheierea Convenţiei cadru de parteneriat  şi cooperare  între 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia şi Consiliul judeţean Alba – potrivit anexei,  parte 
integrantă al prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba 
- Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba 
 
 
 

 PREŞEDINTE,   
   Ion DUMITREL                                                             

 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR GENERAL 

                                                                                      Mariana HURBEAN 
 
 
Alba Iulia, 17.11.2005 
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CONVENŢIE CADRU DE PARTENERIAT  
ŞI COOPERARE  

 
 Între: 
ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ALBA IULIA, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 16, judeţul Alba, cod fiscal 2442068, având cont bancar nr. 
RO65RNCB1100000000360001 deschis la BCR Alba Iulia, reprezentantă prin  Înalt Prea 
Sfinţitul Andrei – Arhiepiscopul Alba Iuliei, în calitate de lider al asocierii 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa I.I.C. Brătianu, nr. 1, telefon: 
0258/813380, fax: 0258/813325, e-mail: cjalba@cjalba.ro, având codul fiscal 4562583, cont 
bancar RO97TREZ00224590238XXXXX deschis la trezoreria  municipiului Alba Iulia, 
reprezentant legal prin dl. Ion DUMITREL, preşedinte , în calitate de parte asociată, pe de altă 
parte 
 
Articolul 1. Scopul convenţiei 
Cele două părţi convin ca prin acţiuni în parteneriat  să contribuie la promovarea tradiţiilor , 
spiritualităţii şi elementului românesc ca valori apte să personalizeze o cultură şi să constituie 
repere  pentru dezvoltarea turismului. 
 
Articolul 2. Obiectul convenţiei 
Obiectul Convenţiei cadru îl reprezintă  iniţierea unor proiecte menite să ducă la punerea în 
valoare a patrimoniului cultural –istoric din judeţul Alba prin : amenajarea de muzee, reabilitarea 
clădirilor lăcaşuri de cult, organizarea de evenimente  cultural-religioase 

 
Părţile se angajează să faciliteze realizarea proiectelor prin punerea la dispoziţie a mijloacelor şi 
serviciilor de care dispun, în funcţie de necesităţi. 
 
Articolul 3. Clauza de confidenţialitate   
Părţile înţeleg să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia desfăşurării 
activităţilor şi nedivulgând nici una din aceste informaţii către terţi. De asemenea , părţile convin 
să nu facă uz de acestea la exprimarea duratei convenţiei. 
 
Modalităţile de realizare a activităţilor prezentate şi a proiectelor vor face obiectul analizelor 
comune a părţilor. 
 
 
Articolul 4. Modificarea convenţiei 
Prezenta convenţie poate fi modificată sau completată prin acte adiţionale convenite cu acordul 
părţilor.   
Dacă una dintre clauzele prezentei convenţii este sau devine neexecutorie, va fi înlăturată din 
prezenta convenţie, fiind considerată ca şi nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica 
îndeplinirea sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în prezenta convenţie, care vor continua 
să rămână în vigoare. 



 
Articolul 5.Încetarea convenţiei 
Încetarea convenţiei se face prin acordul părţilor 
Oricare dintre părţi poate solicita încetarea convenţiei printr-o notificare scrisă cu cel puţin 30 
zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea. 
 
Încheiat  la Consiliul judeţean Alba, azi, 6.11.2005, în 2 exemplare originale, ambele părţi 
atestând că se află în posesia câte unui exemplar 

 
 
 

Consiliul judeţean Alba                                 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia 
 Preşedinte,                                                    Prea Sfinţitul Andrei – 

            Ion DUMITREL                                                  Arhiepiscop de  Alba Iulia   
 


