
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea asocierii dintre Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, Municipiul Alba 
Iulia, prin Consiliul Local și Inspectoratul Școlar Județean Alba, în vederea funcționării Școlii 

Profesionale Germane Alba Iulia 
 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în sedinţă ordinară în data de 29 iulie 2013; 
Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Județul Alba 
prin Consiliul Județean Alba, Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul Local și Inspectoratul Școlar 
Județean Alba, în vederea funcționării Școlii Profesionale Germane Alba Iulia; 

- Raportul comun de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete și Direcția juridică și de 
administrație publicănr. 10937/12.07.2013. 
Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituţională şi mediu 
de afaceri; 
Având în vedere prevederile : 

• Legii Finanțelor Publice Locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare; 
• Legii Educației Naționale nr. 1/2011 actualizată; 
• art. 91 alin. 1 lit.d şi alin 5 pct 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,   

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

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1 Se aprobă asocierea dintre Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, Municipiul Alba 
Iulia, prin Consiliul Local și Inspectoratul Școlar Județean Alba, în vederea funcționării Școlii 
Profesionale Germane Alba Iulia. 

Art.2  Se aprobă Contractul de asociere, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 3 Se alocă suma de 260.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor legate de lucrările de reparaţii 

curente, dotarea cu mobilier şi echipamente pentru activităţile şcolare precum şi pentru finanţarea 
cheltuielilor de promovare a şcolii profesionale. 

Art. 4  Direcția Dezvoltare și Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 
- Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia 
- Inspectoratului Școlar Județean Alba 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

PREȘEDINTE 
          Ion DUMITREL 
        CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETARUL JUDEŢULUI  
             Mariana HURBEAN 
 
Alba Iulia, 29.07.2013 
Nr. 133 
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       România     România             România 
 Judeţul Alba              Judeţul Alba                 Municipiul Alba Iulia 
Consiliul Judeţean           Inspectoratul Şcolar Judeţean          Consiliul Local 
 
 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 
 

PREAMBUL 
 

 
În judeţul Alba au fost realizate importante investiţii de către investitori germani, încă din anul 1996. 
La Cugir, compania STAR TRANSMISSION CUGIR realizează componente pentru automotive iar la 

noua investiţie de cca 300 milioane de euro de la Sebeş sunt în curs de realizare cutii de viteză pentru mai 
multe tipuri de autoturisme.  

La Blaj compania BOSCH REXROTH realizează elemente de tehnica liniară pentru maşini unelte. 
Prin investiţii care însumează cca  80 milioane de euro, compania a creat un pol de competitivitate deosebit 
de important în economia judeţului Alba, pe platforma Blaj activând în prezent cca 900 de angajaţi înalt 
calificaţi, care contribuie la menţinerea poziţiei companiei BOSCH de lider mondial în furnizarea de tehnologii 
şi servicii.   

Pentru asigurarea unei forţe de muncă calificate a fost identificat modelul Şcolii profesionale 
germane Kronstadt care se adresează tuturor elevilor absolvenţi ai clasei a IX-a cuprinși în învățământul 
profesional. Această şcoală reprezintă o structură nouă de învăţământ, menită să  pregătească tineri în 
meserii tehnice cerute pe piaţa muncii. 

Consiliul Judeţean Alba împreună cu un grup de 7 agenţi economici din judeţ, cu Primăria 
municipiului Alba Iulia, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Colegiul Tehnic Alexandru Domşa din Alba Iulia, 
au iniţiat un Protocol de colaborare, document care descrie principiile generale care vor ghida colaborarea 
între părţile semnatare, pentru înfiinţarea şi susţinerea funcţionării şcolii.  

Şcoala Profesională Germană Alba Iulia va funcţiona prin punerea la dispoziţie de către părţile 
contractului de asociere a spaţiilor, a resurselor umane, a  dotărilor şi a utilităţilor corespunzătoare pentru o 
pregătire profesională la cel mai înalt nivel tehnic pe piaţa muncii.  
 
 

I. PĂRŢILE: 
 
A. Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-ţa Ion I.C. Brătianu, 
nr.1, judeţul Alba, tel. 0258/813380, fax 0258/813325, cod fiscal 4562583, reprezentat de domnul Ion 
Dumitrel – preşedinte şi domnul Florin Roman – vicepreşedinte; 
 
B. Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen, nr.7,  judeţul Alba, cod 
510009, tel: 0258/811662, fax: 0258/817663, cod fiscal 4562648, reprezentat de prof. Dorin Gheorghe 
Sandea, având funcţia de Inspector şcolar general; 
 
C. Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Calea Moţilor, nr. 5 A, 
judeţul Alba, cod fiscal 510134, tel: 0258/819462, fax: 0258/812545, reprezentată de domnul Şerdean Dorin 
– viceprimar ; 
 
convin asupra încheierii prezentului contract de asociere în următoarele condiţii: 
 

Art.1. Obiectul contractului de asociere îl constituie susţinerea funcţionării Şcolii Profesionale 
Germane Alba Iulia, după modelul Şcolii Profesionale Germane ”Kronstadt” din Braşov, prin care se va  
asigura creşterea calităţii învăţământului profesional şi facilitarea accesului elevilor la un proces educaţional 
bazat pe cunoştinţe şi competenţe care corespund cerinţelor pieţei muncii actuale. 
 

Art.2. Pentru realizarea obiectului contractului de asociere menţionat la Art.1, părţile au următoarele 
obligaţii:  

 
 
A. Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba: 

a)  elaborează, în colaborare cu celelalte părţi, documentaţia necesară pentru asigurarea funcţionării Şcolii 
Profesionale Germane Alba Iulia, cu respectarea legislaţiei incidente; 
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b) contribuie la promovarea învăţământului profesional care urmează să se desfăşoare în Şcoala 
Profesională Germană Alba Iulia; 
c)  alocă suma de __________________pentru finanţarea cheltuielilor legate de lucrările de reparaţii curente 
necesare spaţiilor în care urmează să funcţioneze şcoala, precum şi pentru dotarea cu mobilierul şi 
echipamentele corespunzătoare desfăşurării activităţilor şcolare. 
 

B  Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local Alba Iulia 
a)  pune la dispoziţie spaţiul necesar pentru înfiinţarea şi funcţionarea Şcolii Profesionale Germane Alba 
Iulia, constând în săli de clasă, sală profesorală, grupuri sociale şi atelier electromecanic;  
b) numeşte un reprezentant al mediului de afaceri în consiliul de administraţie al şcolii; 
c) asigură finanţarea de bază necesară funcţionării şcolii prin alocarea de fonduri în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
d) contribuie la promovarea învăţământului profesional care urmează să se desfăşoare în 
Şcoala Profesională Germană Alba Iulia. 
 

C. Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 
a) cuprinde în reţeaua unităţilor de învăţământ a Municipiului  Alba  Iulia Şcoala Profesională Germană Alba 
Iulia; 
b) organizează activitatea de promovare a ofertei Şcolii Profesionale Germane Alba Iulia, prin organizarea 
unor acţiuni, dar şi promovarea locurilor disponibile în mass-media; 
c) asigură informarea factorilor interesaţi; 

 
 Art.3 Durata contractului. 

Prezentul contract se încheie pe perioada nedeterminată.  
 
Art.4 Incetarea contractului.  
Contractul de asociere  poate fi denunţat de către oricare dintre Părţi printr-o notificare scrisa 

prealabilă adresată  celorlalte Părţi cu 3 luni înainte şi numai după parcurgerea şi finalizarea a 2 (doi) ani 
şcolari. 

 
Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi, _____________, în 3 exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 
 
 
 
                         
 Judeţul Alba              Judeţul Alba                 Municipiul Alba Iulia 
Consiliul Judeţean           Inspectoratul Şcolar Judeţean          Consiliul Local 
 
Preşedinte,     Inspector Şcolar General,   Viceprimar,  
Ion DUMITREL    Dorin Gheorghe SANDEA   Dorin ŞERDEAN
  
        
Vicepreşedinte,  
Florin ROMAN 
 
 
Director executiv,  
Marian AITAI 
 
 
Consilier juridic,  
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