
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de parteneriat  cu Asociaţia Alba – Manche Împreună (AMI)  

pentru implementarea  proiectului  „CNE Reprezintă!” 
 finanţat prin Programul European „Tineret în Acţiune”  

 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 ianuarie 2013; 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat 
cu Asociaţia Alba – Manche Împreună (AMI) pentru implementarea  proiectului  „CNE 
Reprezintă!” finanţat prin Programul European „Tineret în Acţiune”;  

• Raportul comun de specialitate al Direcţie Dezvoltare şi Bugete şi al Direcţiei Relaţii 
Publice şi Informatică, nr. 581 din 16 ianuarie 2013. 

Văzând: 
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Comisia dezvoltare economică, 

bugete, strategii”. 
Ţinând cont de prevederile Ghidului Programul European „Tineret în Acţiune”, acţiunea 1 „Tineri 

pentru Europa”, sub-acţiunea 11 „Schimburi de tineri”.  
Având în vedere prevederile: 

• Art. 35 şi art. 44 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

• Art. 91 – (5) lit. „a” şi (6) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 97 –(1) şi art. 115 – (1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
   
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat cu Asociaţia Alba – Manche Împreună (AMI) pentru 
implementarea  proiectului  „CNE Reprezintă!” finanţat prin Programul European „Tineret în Acţiune”.  

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea, de către Consiliul Judeţean Alba, a  proiectului cu suma de 2 000  de 
Euro. 

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Direcţia Relaţii Publice şi Informatică. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

             PREŞEDINTE, 
        ION DUMITREL 
 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   MARIANA HURBEAN  
 
 
Alba Iulia, 24.01.2013 
Nr. 15 
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Consiliul Judeţean Alba 

 

 Asociaţia Alba – Manche      

Împreună (AMI) 

       Nr. 582/16.01.2013  

 

 

 

 

   Nr. 2/16.01.2013 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

pentru implementarea  proiectului „CNE Reprezintă!” 
 finanţat prin Programul European „Tineret în Acţiune” 

 
 

I. Părţile acordului de parteneriat: 

Art. 1. Prezentul Acord de Parteneriat se încheie între:  

• 1. Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa                   

Ion I.C. Brătianu,  nr. 1, jud. Alba, reprezentat de dl. Ion Dumitrel, în calitate de Preşedinte 

şi de dl. Marian Aitai, în calitate de Director Executiv, denumit partener; 

şi 

• 2. Asociaţia Alba – Manche Împreună (AMI), cu sediul în Alba Iulia, Str. Camil Velican 

(fostă Trandafirilor), nr. 9, jud. Alba, reprezentată prin d-na. Elena Anghel, în calitate de 

secretar, denumit partener. 

 

II. Obiectul Acordului de Parteneriat: 

Art. 2.  Acordul are ca obiect asocierea, în parteneriat, în vederea implementării proiectului 

„CNE Reprezintă!”, finanţat în cadrul Programului European „Tineret în Acţiune”, acţiunea 1 

„Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 11 „Schimburi de tineri”. 

 

III. Obligaţiile părţilor: 

Art. 3.  Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba: 

a) Coordonează implementarea proiectului, împreună cu reprezentanţii Asociaţiei     

Alba – Manche Împreună (AMI); 

b) Cofinanţează proiectul cu suma de 2 000 de Euro, sumă ce va fi virată titularului de 

proiect, Asociaţia Alba – Manche Împreună (AMI). 
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Art. 4. Obligaţiile Asociaţiei Alba – Manche Împreună: 

a) Implementează proiectul cu finanţarea obţinută în cadrul Programului European 

„Tineret în Acţiune”, în valoare de 9 980,13 Euro; 

b) Răspunde de managementul proiectului prin îndeplinirea următoarelor sarcini: 

- Asigură cofinanţarea proiectului, 

- Sprijină logistic desfăşurarea proiectului, 

- Asigură selectia tinerilor participanti din România în cadrul proiectului, 

- Coordonează activitatea de promovare şi mediatizare a proiectului , 

- Coordonează diseminarea rezultatelor proiectului, 

- Coordonează relaţia cu partenerii instituţionali locali şi regionali, 

- Asigură un management eficient al relatiilor cu potentiali parteneri / 

colaboratori / institutii, raportat la evenimentul public si la întâlnirea cu lideri 

ai comunitătii, 

- Coordonează liderii, în cadrul evenimentului, în vederea cresterii gradului de 

socializare / informare / formare a tinerilor participanti. 

c) Asigură resursa umană si logistica necesară unei bune implementări a proiectului.  

 

IV. Durata Acordului de Parteneriat: 

Art. 5. Acordul se încheie pe perioada de implementare a proiectului.  

 
V. Răspunderea părţilor: 

Art. 6. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate în 

parteneriat, partea în culpă răspunde în condiţiile legii. 

 

VI. Forţa majoră: 

Art. 8.  

a) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin parteneriat pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. 

b) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica în scris celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 
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VII. Divergenţe: 

Art. 9. Divergenţele care apar între cele două părţi pe parcursul derulării parteneriatului vor 

face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea 

nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente. 

 

VIII. Modificarea Acordului de Parteneriat: 

 Art. 10. Modificarea clauzelor din prezentul acord de parteneriat se face numai  cu acordul 

părţilor şi se consemnează într-un act adiţional, care face parte integrantă din prezentul acord 

de parteneriat . 

 

IX. Dispoziţii finale:  

     Art. 11. Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat azi _______________ în 2 exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 
 
 
 
 
Consiliul Judeţean Alba   Asociaţia Alba – Manche      

Împreună (AMI) 

 
Preşedinte,  

 
Ion Dumitrel  

 
 

Secretar, 
 

              Elena ANGHEL   

 
 
 

Director executiv, 
 

Marian  AITAI 
 

 
 
 

Consilier juridic 

  
 
 
 
 

 


