
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea Acordului - cadru de cooperare pentru implementarea  în anul 2013 a 

Programului „Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer liber 
 

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 mai 2013; 

Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului - cadru de 

cooperare pentru implementarea în anul 2013 a Programului „Alba Urban 2011” – componenta 

Parcuri de fitness în aer liber; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 6998/14.05.2013 la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Acordului - cadru de cooperare pentru implementarea în anul 2013 a 

Programului „Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer liber;  

Văzând : 

• avizul favorabil al  comisiei de specialitate nr. 4 - Comisia educatie, cultura, tineret, ONG-

uri si sport; 

 

Având în vedere prevederile: 

• art. 91, alin. (6), lit c), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor 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: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1  Se aprobă Acordul - cadru de cooperare pentru implementarea în anul 2013 a 

Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber, potrivit Anexei parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Acordurile de 

cooperare pentru implementarea în anul 2013 a Programului Alba Urban 2011 – componenta 

Parcuri de fitness în aer liber, cu Municipiul Aiud prin Consiliul local al Municipiului Aiud, cu 

Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul local al Oraşului Ocna Mureş şi cu Oraşul Teiuş prin Consiliul 

local al Oraşului Teiuş. 

 



Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Consiliului local al Municipiului Aiud; 

- Consiliului local al Oraşului Ocna Mureş; 

- Consiliului local al Oraşului Teiuş; 

 

 

 

  PREŞEDINTE, 

            ION  DUMITREL                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                        SECRETARUL JUDETULUI 

                                                          Mariana Hurbean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetatea de Balta, 30.05.2013 

NR.90 



           ANEXA la hotararea Consiliului judetean Alba nr.90 din 30 mai 2013 

           Nr…………….         Nr……………….. 

ROMANIA     
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Str. Piaţa I.C. Brătianu nr.1 Alba Iulia 

                             ROMANIA 
                             JUDEŢUL ALBA 
                             CONSILIUL LOCAL……… 

 
 

ACORD –CADRU DE COOPERARE 
 

între judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi municipiul/oraşul …………………. prin Consiliul local 
al…………………….. pentru implementarea în anul 2013 a 

Programului – „Alba Urban 2011”  - componenta Parcuri de fitness în aer liber  
 
 

Articolul 1.  Părţile 
 

JUDETUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în Alba Iulia,  Piaţa Ion I.C. 
Brătianu nr.1, telefon: 0258.813380, fax: 0258.813325, e-mail:cjalba@cjalba.ro, C.U.I. 4562583, 
reprezentat legal prin Dl. Ion Dumitrel – Preşedinte şi Dl. Marian Aitai – Director Executiv al Directiei 
Dezvoltare şi Bugete 
Pe de o parte, şi 

 
MUNICIPIUL/ORASUL prin CONSILIUL LOCAL AL………………….., cu sediul în 

……………., str. ……………….. nr……………., jud. Alba, telefon: 0258……….., fax: ……………….., 
C.U.I. ………… ., reprezentat legal prin Dl. ………………….. – Primar 
Pe de altă parte, 
 
CONVIN URMATOARELE  

 
Articolul 2. Scopul acordului 
 

Scopul constă în susţinerea iniţiativelor menite să promoveze activităţile recreative în aer liber, ce 
se desfăşoară în parcuri dotate cu echipamente de fitness accesibile în mod gratuit.  

 
Articolul 3. Obiectivul acordului 
 

Amenajarea unui spaţiu de mişcare si recreere cu dotări pentru gimnastică simplă şi 
complexă, destinat adulţilor, situat  în oraşul/municipiul  ………strada………………..nr……. , în cadrul 
Programului „Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer liber . In acest sens, vor fi montate 
2 loturi de echipamente de fitness: un lot conţinând seturi a câte 10 echipamente fitness pentru adulţi si un 
lot conţinând 1 echipament fitness pentru persoane cu dizabilităţi. 
  
 
Articolul 4. Durata acordului 
  
 Durata acordului este 3 ani de la data semnării acordului, cu posibilitatea prelungirii acestuia. 
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Articolul 5.    Resurse financiare 
 
 Consiliul Judeţean Alba alocă pentru locaţia din municipiul/oraşul 
……………………………………………………………………………………….... identificată de 
comun acord între parţi,  suma maximă de 45.000,00 lei (cu TVA) în vederea achiziţionării a 2 loturi de 
echipamente de fitness: Lotul 1 conţinând 10 echipamente de fitness pentru adulţi şi Lotul 2 conţinând 1 
echipament de fitness pentru persoane cu dizabilităţi. 
 
Articolul 6. Responsabili 
 
 Responsabili cu implementarea, monitorizarea, evaluarea activităţilor acordului sunt: 
- din partea Consiliului judeţean Alba – doamna Prejban Nicoleta, consilier superior; 
- din partea Consiliului local al…………. – domnul ........., ................ 
 
Articolul 7. Drepturile şi obligaţiile părţilor  
 
7(1) Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba se obligă: 
• să coordoneze şi promoveze Programul „Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber; 
• să asigure organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de furnizare în 

vederea achiziţionării şi instalării echipamentelor de fitness; 
• să asigure alocarea financiară necesară în vederea achiziţionării echipamentelor de fitness; 
• să asigure livrarea şi instalarea echipamentelor de fitness pentru fiecare locaţie, după cum urmează: 

Lotul 1 format din: 
o 1 aparat extensie talie  
o 1 aparat pentru întreţinerea si dezvoltarea masei musculare a membrelor inferioare 
o 1 aparat pentru extensia braţelor 
o 1 aparat pentru lucrarea si extensia picioarelor 
o 1 aparat pentru dezvoltarea forţei de împingere a picioarelor 
o 1 aparat pentru intretinerea si dezvoltarea muşchilor stomacului, abdomenului si spatelui 
o 1 aparat pentru intretinerea si dezvoltarea masei musculare a membrelor superioare si inferioare 
o 1 aparat pentru muschii pieptului si a spatelui 
o 1 aparat pentru intretinerea si dezvoltarea masei musculare a membrelor inferioare si superioare 
o 1aparat pentru intretinerea si dezvoltarea masei musculare a membrelor superioare si a umerilor 

Lotul 2 format din: 
o 1 aparat de fitness multifunctional pentru persoane cu dizabilitati  

• să predea în folosinţă gratuită echipamentele de fitness în baza Protocolului de predare-primire semnat 
de ambele părţi; 

• să asigure asistenţa de specialitate, la solicitarea partenerului, pe toata durata de valabilitate a 
prezentului acord de cooperare, în vederea bunei funcţionări a parcului de fitness în aer liber; 

• să pună la dispoziţia partenerului, informaţiile specifice de care dispune legate de echipamentele de 
fitness furnizate; 

•  să asigure respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, în special cele prevăzute de HG nr. 
435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

• să asigure toate cheltuielile, pentru personalul propriu care gestionează implementarea Programului 
„Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer liber; 

• să informeze partenerul despre stadiul derulării Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri 
de fitness în aer liber sau despre eventualele probleme ivite în implementarea acestuia.  
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7(2) Municipiul/Oraşul prin Consiliul local …………….. se obligă: 
• să promoveze prin surse proprii, Programul „Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer 

liber; 
• să sprijine toate acţiunile întreprinse de Consiliul judeţean Alba în vederea promovării Programului 

„Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer liber 
• să pună la dispoziţie, în timp util, terenul liber de orice sarcini în vederea implementării Programului 

„Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer liber;  
• să obţină, in cazul in care este necesar, autorizaţia de funcţionare a parcului de fitness în aer liber; 
• să pună la dispoziţie o locaţie viabilă şi sigură în vederea depozitării temporare a echipamentelor de 

fitness; 
• să asigure echiparea edilitară a parcului de fitness cu utilităţile necesare; 
• să delimiteze şi eventual să împrejmuiască corespunzător zona parcului de fitness, în vederea asigurării 

siguranţei exploatării echipamentelor, în cazul în care acest lucru este considerat necesar. 
• să asigure un minim de mobilier urban în zona (bănci, coşuri de gunoi, etc), la solicitarea partenerului, 

în vederea creşterii gradului de confort al persoanelor care frecventează locaţia parcului de fitness.. 
• să asigure condiţii optime de siguranţă, luând în acest sens toate măsurile necesare, astfel încât să 

poată fi evitate eventualele riscuri în exploatarea echipamentelor de fitness; 
• să asigure luarea măsurilor necesare de precauţie de securitate pentru pericolele ce nu pot fi excluse 

sau pentru pericolele apărute în perioada de funcţionare a parcului de fitness, inclusiv pericole apărute 
din cauza funcţionării defectuoase a echipamentelor; 

• să preia în folosinţă gratuită echipamentele de fitness în baza Protocolului de predare-primire semnat 
de ambele părţi, asigurând totodată buna lor depozitare/funcţionare;  

• raspunde în totalitate de existenţa, întreţinerea si buna funcţionare a echipamentelor de fitness. 
• să asigure montarea, la intrarea în parc, a unui panou de avertizare conţinând informaţiile prevăzute în 

HG nr. 435/2010, art 6,  art 8 şi art 9 precum şi informaţii referitoare la proprietarul echipamentelor – 
Consiliul judeţean Alba, conform anexei 1; 

• să asigure respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, în special cele prevăzute de HG nr. 
435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

• să asigure supravegherea si paza parcului de fitness şi implicit a echipamentelor de fitness; 
• să asigure toate cheltuielile ocazionate de plata utilitătilor sau altor sevicii furnizate în vederea bunei 

funcţionări a parcului de fitness; 
• să asigure prin personalul propriu, în colaborare cu partenerul şi furnizorul echipamentelor de fitness 

desemnat în urma procedurii de achiziţie publică, efectuarea tuturor inspecţiilor tehnice necesare, aşa 
cum sunt ele prevăzute in documentaţiile/ fişele tehnice care însoţesc fiecare echipament, în vederea 
asigurării bunei lor funcţionări pe toata perioada de garanţie oferită de furnizor: 

• să monitorizeze funcţionarea echipamentelor de fitness în aer liber pe toată durata de funcţionare a 
acestora; 

• să asigure asistenţa de specialitate, la solicitarea partenerului, pe toata durata de valabilitate a 
prezentului acord de cooperare, în vederea bunei funcţionări a parcului de fitness în aer liber; 

• să asigure toate cheltuielile, pentru personalul propriu care gestionează implementarea Programului 
„Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer liber; 

• să informeze partenerul despre stadiul derulării Programului Alba Urban 2011 – componenta Parcuri 
de fitness în aer liber sau despre eventualele probleme ivite în implementarea acestuia.  

 
Articolul 8. Modificarea acordului 
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Orice modificare sau completare a Acordului va fi făcută în scris, printr-un act adiţional acceptat de 
cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea sau completarea acordului trebuie să informeze cealaltă 
parte cu cel puţin 1 luna înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu 
excepţia cazurilor foarte bine justificate. 
 
Articolul 9. Încetarea acordului 
 
Încetarea acordului se face la termenul stabilit, respectiv la împlinirea a 3 ani de la data semnării 
prezentului acord de cooperare, cu posibilitatea prelungirii acestuia la solicitarea părţilor.  
 
Articolul 10. Răspundere 
 
Fiecare dintre părţi răspunde pentru pagubele produse din culpa sa.  
 
Încheiat azi …………………., în două exemplare originale, unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
              Judeţul Alba prin                                                              Municipiul Aiud prin 

            Consiliul Judeţean Alba                                             Consiliul local al municipiului Aiud 
                 
                  Preşedinte,                                                                           Primar, 
               Ion DUMITREL                                                            Mihai Horaţiu JOSAN 

 
 
 
                   Director executiv,   
                 Dan Mihai Popescu 
                                                                                                  
                                                                                                            Oraşul Teiuş prin 
                                                              Consiliul local al oraşului Teiuş 
                                                                      Primar, 

    Director executiv,                                                        Mirel Vasile HĂLĂLAI 
    Marian-Florin AITAI                                                         
                                                                                                        
 

 
 

 Vizat CFP,                   Oraşul Ocna Mureş 
                                                                                         Consiliul local al oraşului Ocna Mureş    
                                                                                                                   Primar, 
                                                                                                        Silviu VINŢELER 
                                                   

 
 

      Consilier juridic, 
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                       ANEXA 1 
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Consiliul judetean Alba                     Consiliul local……. 
Stema judetului Alba                        Stema Consiliului local...... 
 
 
 
 
• Harta parcului cu amplasarea echipamentelor de fitness, 
incluzand denumirea echipamentelor de fitness 
 
 
 
 
• Denumirea parcului: 
• Nr. autorizaţiei de funcţionare: 
• Datele de identificare ale administratorului, inclusiv 
adresa acestuia 
• Nr telefon ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de 
urgenta (salvare, pompieri, politie si al autorităţii pentru protecţia 
consumatorilor 
• Condiţii generale de exploatare: 

o Este interzisă utilizarea echipamentului de către copii sub 8 
ani 

o Este interzisă pătrunderea în spaţiile de siguranţă pe durata 
utilizării echipamentului 

o Este interzis săritul pe/de pe echipament 
o Este interzisă aruncarea resturilor menajare, cioburi de sticlă 

sau pietre în zona de lucru a echipamentului 
o Este interzisă utilizarea echipamentului în condiţii de ploaie, 

ninsoare sau gheaţă 
o Este interzisă utilizarea echipamentului de către persoane 

care au asupra lor beţe, umbrele sau sunt însoţite de animale 
o Este interzisă utilizarea echipamentului de către persoane ce 

poartă în jurul gâtului eşarfe sau fulare lungi 
o Este interzisă utilizarea echipamentului de către persoane 

aflate sub influenţa băuturilor alcoolice  
o Este interzisă deteriorarea stratului de vopsea al 

echipamentului de fitness în vederea inscripţionării 
diferitelor texte 

o Este interzisă folosirea echipamentului în alt mod sau în alte 
scopuri decât cele pentru care a fost construit.  
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