
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului  cadru de predare-preluare a  bunurilor achiziţionate în 

cadrul Proiectului „Servicii integrate pentru persoane cu nevoi speciale” finanţat prin 

Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale. Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 aprilie  2012; 

 Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului cadru de 

predare-preluare a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului „Servicii integrate pentru persoane 

cu nevoi speciale” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3- 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Domeniul major de intervenţie 3.2 – 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale ; 

 -Raportul de specialitate  nr. 4400/10.04.2012 al Direcţiei dezvoltare şi bugete;  

Văzând avizul favorabil al Comisiei dezvoltare urbanistică, organizarea si amenajarea 

teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului judetului; 

Ţinând cont de prevederile cererii de finanţare şi ale contractului de finanţare nr. 532 

/11.09.2009 la  Proiectul „Servicii Integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba” finanţat prin 

Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. 

Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale; 

 În temeiul art. 97 alin.(1) şi 115 alin. (1) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. Unic Se aprobă Protocolul cadru între Consiliul Judeţean Alba şi Consiliul local al 

oraşului Abrud/Consiliul local al municipiului Aiud/ Consiliul local al municipiului Blaj/ Consiliul 

local al oraşului Cugir pentru predarea-preluarea  bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului 

„Servicii integrate pentru persoane cu nevoi speciale” finanţat prin Programul Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Domeniul major de 

intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale, anexat prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia. 

Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 

 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

 - Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

- Listele de inventar anexate Protocolului de predare-preluare se vor comunica celor 

interesaţi 

 

 

   PREŞEDINTE,                                                          

  ION DUMITREL                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                     

SECRETARUL JUDEŢULUI     

                                                                                                   MARIANA   HURBEAN 

Alba Iulia, 19.04.2012 

Nr. 68 



       

Consiliul Judeţean Alba Consiliul local al  

municipiului/oraşului 

__________________ 

Nr. înreg._____________                     Nr. înreg.__________ 

 

 

PROTOCOL CADRU 

de predare-preluare bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului „Servicii integrate pentru 

persoane cu nevoi speciale” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

Prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Domeniul major de intervenţie 3.2 – 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

 

încheiat astăzi, ________________ 

 

 Între,  

 

Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. l, judeţul Alba  

reprezentat legal prin Preşedinte Ion Dumitrel, (sau prin împuternicit ) _________________, în 

calitate de predător  

 

şi 

 

Consiliul local al  municipiului/oraşului cu sediul în _______________________reprezentat legal 

prin Primar_________________, (sau prin împuternicit) _________________,  în calitate de 

primitor 

 

 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

______/___________, ale cererii de finanţare şi ale contractului de finanţare nr. 532 /11.09.2009 la  

Proiectul „Servicii Integrate pentru Persoane cu Nevoi Speciale Alba” finanţat prin Programul 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Domeniul 

major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale, s-a încheiat prezentul PROTOCOL pentru predarea - preluarea bunurilor  

achiziţionate şi cuprinse în listele de inventar anexe ale prezentului protocol. 

 

 Predarea – preluarea se va efectua în prezenţa Comisiei de predare formată din 

__________________________________________________________________________, din 

partea Consiliului Judeţean Alba şi a Comisiei de preluare formată din 

__________________________________________________________________________, din 

partea Consiliului local al municipiului/oraşului_____________________________,  prin 

inventarierea faptică a bunurilor cuprinse în listele de inventar ce fac parte integrantă din prezentul 

PROTOCOL. 

 După inventarierea faptică şi, potrivit datelor din evidenţa contabilă, Consiliului local al 

municipiului/oraşului ___________________ va prelua bunurile cuprinse în listele de inventar ce 



fac parte integrantă din prezentul PROTOCOL în valoare totală de inventar  în suma de 

____________.  

 Consiliul local al  municipiului/oraşului______________________ reprezentat legal prin 

Primar_________________, (sau prin împuternicit) _________________,  în calitate de primitor 

îşi va exercita drepturile şi obligaţiile ce îi revin asupra bunurilor preluate, de la data semnării 

prezentului PROTOCOL de către ambele părţi, cu respectarea  prevederilor art 9 alin. A  pct.  (5) – 

(8) din contractul de finanţare nr. 532 /11.09.2009  şi anume: 

  -  se obligă să nu utilizeze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul 

prezentului Contract pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de venituri, prin 

cedarea folosinţei acestuia către o terţă parte, cu excepţia activităţilor corespunzătoare destinaţiei 

principale a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract respectiv până la 

data de 11 iulie 2016. 

- se obligă să nu utilizeze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul 

prezentului Contract pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de profit, pe 

întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract respectiv până la data de 11 iulie 2016. 

- se obligă să nu constituie gaj, ipotecă sau altă formă de garanţie bancară asupra oricăruia 

dintre obiectele /bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Contract în 

decursul întregii perioade de valabilitate a prezentului Contract respectiv până la data de 11 iulie 

2016 

- se obligă să nu înstrăineze sub nicio formă obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, 

finanţate în cadrul prezentului Contract pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract  

respectiv până la data de 11 iulie 2016 şi nici  pe durata de viaţă a acestora, aşa cum este prevăzută 

de legislaţia naţională în vigoare, dacă acesta este mai redusă decât durata de valabilitate a 

Contractului. 

 

 Prezentul PROTOCOL s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

Am predat      Am preluat 

 

Consiliul Judeţean Alba reprezentat legal prin  Consiliul local al muncipiului /oraşului 

 Preşedinte Ion Dumitrel   reprezentat legal prin Primar________ 

             (sau prin împuternicit)     (sau prin împuternicit) 

 

 

              Comisia de predare     Comisia de preluare 


