
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între judeţul Alba şi Oraşul Zlatna în 

vederea înfiinţării  Centrului de Informare – Dezvoltare Turistică 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 26.07.2012 
Luând în dezbatere : 
  - Expunerea de motive la Proiectul de  hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului 
de asociere   între judeţul Alba şi Oraşul Zlatna în vederea înfiinţării  Centrului de Informare – 
Dezvoltare Turistică 
 - Raportul de specialitate nr. 8930/18.07.2012 al Direcţiei tehnice referitor la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între judeţul Alba şi Oraşul 
Zlatna în vederea înfiinţării  Centrului de Informare – Dezvoltare Turistică 
 
Văzând:  
 - avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 – „ Amenajarea teritoriului, investiţii, 
turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului”. 
 - Hotărârea nr. 81/2012 a Consiliului Local Zlatna privind încheierii Acordului de 
asociere între judeţul Alba şi Oraşul Zlatna în vederea înfiinţării Centrului de Informare – 
Dezvoltare Turistică în oraşul Zlatna 
 
Având în vedere prevederile : 

- art. 104 alin (1), lit. “e”, alin. (6), lit. “c”, art. 114 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare  

-  art. 20 , din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism din România, modificată şi completată de Legea 755/2001 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism din România 

În temeiul art.97, alin.1 şi al art.115, alin.1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE:  

 
Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de asociere între judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 
Alba şi Oraşul Zlatna, prin Consiliul Local Zlatna, în vederea înfiinţării  Centrului de Informare 
– Dezvoltare Turistică, potrivit anexei parte integrantă la prezenta hotărâre;  
 Art. 2 Direcţia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
   Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
- Consiliului Local  Zlatna 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 
 
PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                                                     MARIANA HURBEAN 

Alba Iulia, 26.07.2012 
Nr.114 



 
 
 
 
 
România                                                                                                      România 
Judeţul Alba                                                                                                Oraşul Zlatna 
Consiliul judeţean                                                                                       Consiliul local 
 

ACORD DE ASOCIERE 
Încheiat azi…….. 

 
Între: 
 

1. Judeţul Alba, prin Consiliul judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 
Ion I.C. Brătianu, nr.1, cod fiscal 4562583, cont bancar 
RO51TREZ00224510220XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, 
reprezentat legal prin Domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba, 
în calitate de parte asociată şi 

 
2. Oraşul Zlatna, prin Consiliul local Zlatna, cu sediul în Zlatna, Calea Moţilor, nr.12 , 

reprezentat legal prin Domnul Silviu Ponoran, primar, în calitate de parte asociată 
 
Părţile, cunoscând prevederile legale în vigoare convin asupra încheierii prezentului 

 
 

Acord de asociere 
 

În următoarele condiţii: 
Art. 1 Obiectul Acordului de asociere îl constituie dezvoltarea unui sistem de informare şi 
promovare în domeniul turistic prin care turiştii care vizitează judeţul Alba şi oraşul Zlatna să 
poată primi în timp util, într-o formă uşor de utilizat şi de la personal calificat şi specializat 
informaţii turistice despre judeţul Alba şi oraşul Zlatna. 
Art.2 Pentru realizarea obiectului Acordului de asociere menţionat la art.1, părţile au 
următoarele obligaţii: 

Partea asociată, judeţul Alba, prin Consiliul judeţean Alba: 
a. va suporta cheltuielile legate de igienizarea şi amenajarea spaţiului pus la dispoziţie de 

oraşul Zlatna, prin Consiliul Local; 
b. suportă cheltuielile legate de dotarea logistică a Centrului de Informare - Dezvoltare 

Turistică: două calculatoare, telefon/fax, mobilier de birou, mobilier pentru asigurarea 
funcţionării Centrului; 

c. instruieşte personalul necesar pentru buna desfăşurare a Centrului de Informare – 
Dezvoltare Turistică; 

d. susţine financiar una din cele două persoane angajate în cadrul Centrului de Informare 
– Dezvoltare Turistică; 

e. asigură signalistica necesară îndrumării turiştilor sau altor beneficiari către Centrul de 
Informare –Dezvoltare Turistică. 

 
 
 



 
Partea asociată, oraşul Zlatna, prin Consiliul Local 

a. va pune la dispoziţia Centrului de Informare – Dezvoltare Turistică înfiinţat în 
localitate un spaţiu de acces direct la o arteră circulată intens şi cu acces direct din 
aceasta; 

b. va suporta accesul la internet şi telefonie;  
c. asigură spaţiul necesar amplasării signalisticii necesare îndrumării turiştilor sau a altor 

beneficiari către Centrul de Informare – Dezvoltare Turistică şi amplasarea efectivă a 
signalisticii; 

d. suportă cheltuielile legate de utilităţi, necesare bunei desfăşurări a activităţii Centrului 
de Informare – Dezvoltare Turistică pe perioada funcţionării acestuia; 

e. susţine financiar una din cele două persoane angajate în cadrul Centrului de Informare 
– Dezvoltare Turistică înfiinţat în localitate. 

Art. 3 Personalul Centrului de Informare – Dezvoltare Turistică din oraşul Zlatna va 
susţine din punct de vedere informaţional agenţii economici care acţionează în domeniul 
turismului în judeţul Alba şi va colabora pentru dezvoltarea de proiecte comune cu 
organizaţiile neguvernamentale care acţionează în domeniul turismului, sportului, culturii 
şi protecţiei mediului. 
 
Art.4 Părţile convin ca lider al asocierii pentru realizarea prezentului acord de asociere să 
fie Consiliul judeţean Alba, calitate în care va coordona activitatea Centrului de Informare 
– Dezvoltare Turistică. 
 
Art. 5 Prezentul Acord de asociere intră în vigoare după aprobarea lui în şedinţele 
Consiliului judeţean Alba şi Consiliul local al oraşului Zlatna şi la data semnării acestuia. 
 
Art. 6 Eventualele divergenţe în derularea prezentului Acord de asociere se soluţionează 
pe cale amiabilă. 
 
Art. 7 Încetarea valabilităţii prezentului Acord de asociere se poate realiza prin acordul 
scris al ambelor părţi. 
 
Art. 8 Prezentul Acord de asociere poate fi completat prin acordul ambelor părţi, prin act 
adiţional şi intră în vigoare conform Art. 5 din prezentul Acord de asociere. 
 
Prezentul Acord de asociere s-a încheiat în 2 exemplare, în original, câte un exemplar 
pentru fiecare parte. 
 
PARTEA ASOCIATĂ      PARTEA ASOCIATĂ 
JUDEŢUL ALBA 
Prin Consiliul judeţean Alba                                                       ORAŞUL ZLATNA 
reprezentat prin                                                                            reprezentat prin 
ION DUMITREL,                                                                        SILVIU PONORAN 
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI                                               PRIMAR 
JUDEŢEAN ALBA 

 
 


