
 
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea asocierii Judetului Alba prin Consiliul Judetean Alba cu Oraşul Cugir, prin 

Consiliul Local, Inspectoratul Scolar Judetean Alba şi Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir 

în vederea functionării Scolii Profesionale Cugir 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.10. 2013; 
Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive si Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judetul Alba 
prin Consiliul Judetean Alba, Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Cugir, prin Consiliul Local, 
Inspectoratul Scolar Judetean Alba şi Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir în vederea functionării 
Scolii Profesionale Cugir; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr. 16042/ 9.10.2013. 
Vazând : 
 -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4 – Educatie, cultură, tineret, ONG-uri si sport; 
Având în vedere prevederile : 

• Legii Finantelor Publice Locale nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare; 
• Legii Educatiei Nationale 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) şi art. 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 Judetului Alba prin Consiliul Judetean Alba cu Oraşul Cugir, prin Consiliul 
Local, Inspectoratul Scolar Judetean Alba şi Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir în vederea 
functionării Scolii Profesionale Cugir 
Art.2  Se aprobă Contractul de asociere, potrivit Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.3  Directia Dezvoltare si 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 Cugir 
- Inspectoratului Scolar Judetean Alba 
- Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

  
 
PREŞEDINTE                                                                  CONTRASEMNEAZĂ. 
Ion DUMITREL                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                       Mariana HURBEAN 
 
 
 
Alba Iulia, 24 octombrie 2013 
Nr.183 
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       ANEXA 
la Hotararea nr 183 din 24 octombrie 2013 
 

 
România  România   România     România 
Judeţul Alba   Judeţul Alba    Oraşul Cugir     Oraşul Cugir 
Consiliul Judeţean  Inspectoratul Şcolar Judeţean Consiliul Local  Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu”  
 
 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 

PREAMBUL 
 

 
În oraşul Cugir din judeţul Alba au fost realizate importante investiţii cu capital românesc şi străin în 

domeniul prelucrării metalelor.  
Asigurarea personalului calificat pentru angajatori a devenit în ultimul timp o necesitate stringentă a 

acestora. Este considerat unanim că formarea profesională a tinerilor, adaptată la cerințele pieței 
ocupaţionale, organizarea și funcționarea de unități școlare de tip dual, cu accentul preponderent pe practică, 
poate contribui la creşterea competenței profesionale a elevilor, care pot deveni în acest mod angajaţii de care 
au nevoie companiile. 

Investiţiile în dezvoltarea resurselor umane şi valorizarea acestora contribuie atât la asigurarea 
creşterea competitivităţii agenţilor economici cât şi la optimizarea şanselor tinerilor în ocuparea unui loc de 
muncă.  

Un grup de 6 agenţi economici din Cugir şi Oraşul Cugir, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Colegiul 
Tehnic Ion. D. Lăzărescu din Cugir 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 Cugir va funcţiona în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 1/ 2011 privind educația 
naţională şi al Ordinului nr. 3168/ 2012 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional cu 
durata de doi ani, 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; 
 
B. Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Cugir, cu sediul în Cugir, Str. I.L. Caragiale nr. 1, judeţul 
Alba, cod fiscal 5146873, tel: 0258/751001, fax: 0258/755394, reprezentată de domnul Adrian Teban – primar;  
 
C. 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 - inspector şcolar general; 
 
D. Colegiul Tehnic ”Ion. D. Lăzărescu”, cu sediul în Cugir, Str. Victoriei nr. 9, judeţul Alba, cod fiscal 
4765880, tel: 0258/751028, e-mail: id.cugir@mail.albanet.ro, reprezentat de domnul Alexandru Cătălin 
Micaciu - director. 
 
convin asupra încheierii prezentului contract de asociere în următoarele condiţii: 
 

Art.1. Obiectul contractului de asociere îl constituie susţinerea funcţionării Şcolii Profesionale Cugir, 
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: 
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a) participă la elaborarea documentaţiei necesare pentru asigurarea funcţionării Şcolii Profesionale Cugir în 
cadrul Colegiului Tehnic ”Ion D. Lăzărescu”, cu respectarea legislaţiei incidente; 

 
b) alocă suma de 200.000 lei prin transfer Oraşului Cugir pentru finanţarea cheltuielilor legate de asigurarea 

bazei materiale comune pentru desfăşurarea activităţilor şcolare. 
 

B. Oraşul Cugir prin Consiliul Local  
a) pune la dispoziţie baza materială comună pentru desfăşurarea activităţii şcolare; 
b) se implică în selecţia cadrelor didactice, alături de agenţii economici, conform criteriilor de selecţie stabilite 

de Consiliul managerial; 
c) se obligă să pună în aplicare prevederile prezentului Contract, adoptând în acest sens, în baza 

reglementărilor în vigoare, măsurile necesare; 
d) participă la promovarea SPC; 
e) asigură condiţiile materiale pentru desfăşurarea activităţii şcolare.                                                                             

 
C. Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 

a) cuprinde în reţeaua unităţilor de învăţământ a oraşului Cugir Şcoala Profesională Cugir; 
b) organizează activitatea de promovare a ofertei Şcolii Profesionale Cugir, prin organizarea unor acţiuni şi  

promovarea locurilor disponibile în mass-media; 
c) asigură informarea factorilor interesaţi; 
d) asigură în mod eficient consilierea şi orientarea elevilor; 
e) avizează şi propune spre aprobare planul de şcolarizare. 

 
D. Colegiul Tehnic ”Ion. D. Lăzărescu” Cugir 

a) asigură calitatea procesului didactic şi monitorizarea acestuia; 
b) se implică în selecţia cadrelor didactice, alături de agenţii economici, conform criteriilor de selecţie stabilite 

de Consiliul managerial; 
c) asigură promovarea Şcolii Profesionale Cugir. 

 
 

 Art.3 Durata contractului. 
Prezentul contract se încheie pe perioada nedeterminată.  
 
Art.4 Încetarea 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,24 octombrie 2013, în 4 exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 
 
 
 
 România  România   România  România 
Judeţul Alba   Judeţul Alba    Oraşul Cugir  Oraşul Cugir 
Consiliul Judeţean  Inspectoratul Şcolar Judeţean Consiliul Local    Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu”  
                        
 
Preşedinte,   Inspector Şcolar General, Primar,   Director,  
Ion DUMITREL  Dorin Gheorghe SANDEA Adrian  TEBAN  Cătălin Alexandru MICACIU
  
       
 
 
Director executiv,  
Marian AITAI 
 
 
Consilier juridic,  
 
 
C.F.P. 


