
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Consiliul judetean Alba si Consiliul local

al municipiului Alba Iulia in vederea realizarii obiectivului “Reconstructie Gradinita
Barabant” parte a  proiectului „Reabilitarea si reconstructia unor unitati de invatamant
din judetul Alba”, finantat in cadrul Programului PHARE 2003 – Coeziune Economica si

Sociala – Schema de finantare nerambursabila „Infrastructura locala si regionala /
Inundatii”

 Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara din data de 25 mai 2006:
 Luand in dezbatere:

- proiectul de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Consiliul
judetean Alba si Consiliul local al municipiului Alba Iulia in vederea realizarii
obiectivului “Reconstructie Gradinita Barabant” parte a proiectului „Reabilitarea si
reconstructia unor unitati de invatamant din judetul Alba”, finantat in cadrul
Programului PHARE 2003 – Coeziune Economica si Sociala – Schema de finantare
nerambursabila „Infrastructura locala si regionala / Inundatii”

- expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Acordului de
parteneriat intre Consiliul judetean Alba si Consiliul local al municipiului Alba Iulia in
vederea realizarii obiectivului “Reconstructie Gradinita Barabant” parte a proiectului
„Reabilitarea si reconstructia unor unitati de invatamant din judetul Alba”, finantat
in cadrul Programului PHARE 2003 – Coeziune Economica si Sociala – Schema de
finantare nerambursabila „Infrastructura locala si regionala / Inundatii”

- raportul comun al Directiei Dezvoltare si Bugete si al Directiei Tehnice nr.
5401/16.05.2006 la proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 108 din data de 15 mai 2006
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2- “De amenajare a teritoriului,

urbanism, infrastructura si mediu”
Avand in vedere art. 104 – (1), lit. r) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;
Ghidul solicitantului pentru Programul PHARE 2003 – Coeziune Economica si Sociala –

Infrastructura locala si regionala/Inundatii - Linia de buget Phare/2003/005-551.05.03.04
elaborat de Ministerul Integrarii Europene.

In temeiul prevederilor art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
adopta prezenta

HOTARARE

Articol unic. In vederea promovarii intereselor comune de dezvoltare a infrastructurii de
invatamant, se aproba Acordul de parteneriat intre Consiliul judetean Alba si Consiliul local al
municipiului Alba Iulia in vederea realizarii obiectivului “Reconstructie Gradinita Barabant”
parte a proiectului „Reabilitarea si reconstructia unor unitati de invatamant din judetul
Alba”, finantat in cadrul Programului PHARE 2003 – Coeziune Economica si Sociala – Schema
de finantare nerambursabila „Infrastructura locala si regionala / Inundatii”, linia de buget
Phare/2003/005-551.05.03.04, conform anexei - parte integranta a prezentei hotarari.

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica:
- Institutiei Prefectului judetului Alba
- Directiei Tehnice



- Directiei Dezvoltare si Bugete
- Consiliului local al municipiului Alba Iulia

PRESEDINTE,
       Ion Dumitrel                            CONTRASEMNEAZA

    SECRETAR  GENERAL
        Mariana Hurbean

Alba Iulia, 25 mai 2006
Nr.99

Anexa
Acord de parteneriat

Art. 1. P ile

1. Consiliul judetean Alba, cu sediul în Alba Iulia, strada I.I.C. Bratianu nr.1, judetul Alba,
telefon 0258/813380, cod fiscal R45625863, cont nr. RO03TREZ0025006XXX000171,
deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat de domnul Ion Dumitrel –
presedinte, in calitate de - partener principal

2. Consiliul local al municipiului Alba Iulia, cu sediul în  Alba Iulia, strada Calea Motilor,
nr.5A, judetul Alba, telefon 0258/819462, cod fiscal 4562923, cont
RO51TREZ00224510220XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia,
reprezentata de domnul Mircea Hava-primar, in calitate de – partener 1.

au convenit urm toarele:

Art. 2.  Obiectul

2.1  Obiectul acestui parteneriat este de a implementa împreun  proiectul: “Reabilitarea si
reconstructia unor unitati de invatamant din judetul Alba”, care este depus în cadrul
licita iei de  proiecte: “Infrastructura regionala si locala/ Inundatii” din cadrul
programului Phare 2003 Coeziune Economica si Sociala, linia de buget Phare/2003/005-
551.05.03.04.

2.2 Propunerea de proiect si anexele sale constituie parte integranta a acestui acord de
parteneriat

2.3 Potrivit Hotararii Guvernului nr.295/2006, unitatea scolara nominalizata este Gradinita
ban  Municipiul Alba Iulia.

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
Consiliul judetean

Alba - Partener
principal

- Sa fie responsabili in mod direct de pregatirea si managemenul
actiunii impreuna cu partenerul sau – Consiliul local al
municipiului Alba Iulia;

- Sa asigure derularea, implementarea si monitorizarea realizarii
obiectivului „Reconstructia Gradinitei Barabant Municipiul
Alba Iulia” pe intreaga perioada de derulare a actiunii ca parte
integranta a Proiectului „Reabilitarea si reconstructia unor
unitati de invatamant din judetul Alba”;

- Sa se asigure ca solicitarea curenta nu se suprapune cu alte
surse financiare sau de sprijin;

- Sa inainteze toate documentele puse la dispozitie de catre
partener si care dovedesc eligibilitatea acestuia, a obiectivului
„Reconstructia Gradinitei Barabant Municipiul Alba Iulia” si a
costurilor. Dovedirea eligibilitatii nu este in sarcina
partenerului principal.

- Sa puna la dispozitia Consiliului local al municipiului  Alba
Iulia un exemplar din documentatia realizata si depusa spre
finantare ;

- Sa intocmeasca toate documentele suport necesare in
conformitate cu cerintele Programului in vederea depunerii
spre finantare a Proiectului „Reabilitarea si reconstructia
unor unitati de invatamant din judetul Alba”;

- Sa infiinteze si sa mentina o Unitate de Implementare a
Proiectului contituita din specialisti din cadrul aparatului
propriu al Consiliului judetean Alba, care va actiona ca
reprezentant a partilor, pentru a asigura derularea,
implementarea si monitorizarea cu succes si in timp
corespunzator a Proiectului „Reabilitarea si reconstructia
unor unitati de invatamant din judetul Alba”;

- Va intocmi documentatiile necesare efectuarii achizitiilor
publice de servicii sau lucrari in conformitate cu legislatia
romaneasca, in concordanta cu principiile transparentei si
competitiei corecte si avand grija sa se evite orice conflict de
interese;

- Va efectua achizitiile publice necesare implementarii
Proiectului;

- In calitate de Beneficiar va intocmi si semna contractele de
achizitii publice de lucrari sau servicii;

- Va asigura urmarirea si derularea corecta a tuturor contractelor
de achizitii publice incheiate in vederea realizarii Proiectului
„Reabilitarea si reconstructia unor unitati de invatamant
din judetul Alba”;

- Sa asigure o buna colaborare bazata pe transparenta si eficienta
in relatia cu partenerul sau Consiliul local al municipiului Alba
Iulia;

Consiliul local Alba
Iulia - Partener 1

- Sa fie responsabili de pregatirea si managemenul obiectivului
„Reconstructia Gradinitei Barabant Municipiul Alba Iulia” ;

- Sa participe in mod solidar la toate fazele legate de derularea,
implementarea si monitorizarea obiectivului „Reconstructia



Gradinitei Barabant Municipiul Alba Iulia” pe intreaga
perioada de derulare a acestuia;

- Sa inainteze si sa sustina cu orice documente o propunere
eligibila si conforma cu Ghidul solicitantului pentru Licitatia
2006 PHARE – CES – Infrastructura locala si regionala /
Inundatii. Indeplinirea conditiilor de eligibilitate cerute este
responsabilitatea stricta a partenerului.

- Sa se asigure ca solicitarea curenta nu se suprapune cu alte
surse financiare sau de sprijin;

- Sa asigure finantarea  tuturor costurilor neeligibile din cadrul
realizarii obiectivului „Reconstructia Gradinitei Barabant
Municipiul Alba Iulia”;

- Sa asigure finantarea diferentelor de cost dintre suma alocata
prin bugetul proiectului si suma necesara realizarii obiectivului
„Reconstructia Gradinitei Barabant Municipiul Alba Iulia”;

- Sa asigure finantarea tuturor sumelor care nu au fost initial
prevazute in proiect dar care sunt strict necesare realizarii
obiectivului final;

- Sa puna la dispozitia Consiliului judetean Alba – Partener
principal, toate documentele solicitate de catre acesta, in
vederea realizarii Cererii de finantare si a Anexelor acesteia;

- Sa puna la dispozitia Consiliului judetean Alba toate actele
doveditoare ale proprietatii asupra imobilului ce face obiectul
acordului de parteneriat;

- Sa intocmeasca toate documentele suport necesare in
conformitate cu cerintele Programului si solicitate de catre
Consiliului judetean Alba;

- Sa obtina pe propria cheltuiala Certificatul de Urbanism,
avizele si acordurile solicitate precum si Autorizatia de
Construire/Desfintare;

- Sa numeasca specialisti din cadrul aparatului propriu care sa
asigure colaborarea eficienta cu Unitatea de implementare din
cadrul Consiliului judetean Alba pe intreaga perioada de
derulare a actiunii „Reconstructia Gradinitei Barabant
Municipiul Alba Iulia”;

- Sa foloseasca infrastructura scolara finantata in conformitate
cu gradul cerut de atentie/grija, eficienta, transparenta si de
efort, asa cum este cerut de numele practici  din domeniu,
pentru a obtine cel mai mare impact net pozitiv si cuantificabil
asupra procesului educational din judet;

3.2 Pl i

Consiliul judetean Alba – partener principal va deschide un cont separat pentru proiect.

Toate contribu iile (finan area nerambursabil i cofinan area - dac  este cazul) vor fi transferate
în acest cont.
Toate pl ile pentru proiect vor fi f cute de c tre Consiliul judetean Alba - partenerul principal,
din acest cont.



Art. 4. Durata acordului

Durata acordului este  de  24 luni începând cu data semn rii de catre ambele parti a prezentului
Acord.

Art. 5. Drepturi i obliga ii ale partenerilor

Consiliul judetean Alba - partener principal - va semna cererea de finan are i contractul de
finan are nerambursabil , ca parte contractant ,  în numele partenerului. Consiliul judetean Alba
îi va reprezenta, de asemenea, în rela iile cu Autoritatea Contractant .

Consiliul judetean Alba - partener principal - va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa
despre progresul ac iunii i va furniza copii ale rapoartelor narative i financiare.
Propunerile pentru modific ri importante ale proiectului cum sunt:activitati, alti parteneri,
eventuale alte contributii, trebuie s  fie convenite cu partener înaintea solicit rii aprob rii de

tre Autoritatea Contractant . Când nu se ajunge la un acord asupra modific rilor, Consiliul
judetean Alba va indica acest lucru atunci când va solicita aprobarea Autorit ii Contractante.

Consiliul local al municipiului Alba in calitate de partener 1, care este proprietarul legal al
imobilului ce urmeaz  a fi reconstruit trebuie s  sprijine Consiliul judetean Alba - partener
principal - în implementarea proiectului. Consiliul local al municipiului Alba  trebuie s
furnizeze toate informa iile necesare partenerului principal i s  acorde acces la bunurile ce
trebuie reconstruite.

Orice comunicare intre Parti legata de prezentul Acord de Parteneriat trebuie facuta in scris, cu
mentionarea titlului Proiectului;

Art. 6. Dispozi ii finale

6.1 Orice modificare a prezentului acord va fi valabil  numai atunci când este convenit  de parti,
cu acordul scris al acestora ;

6.2 Posibilele dispute 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.

6.3 ile sunt de acord  c  prezentul acord este guvernat de legea român .

Întocmit în 3 exemplare originale, în  limba român , câte unul pentru fiecare parte i unul pentru
Autoritatea Contractant .

                       Nr._____din_______                                            Nr.____din_______

                      Consiliul judetean Alba                              Consiliul local al municipiului Alba Iulia
                              Presedinte                                                                Primar
                            Ion Dumitrel                                                           Mircea Hava


