
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Acordului de parteneriat 
între Județul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, şi Asociația Județeană de Șah Alba  

pentru implementarea proiectului – „Open Șah - Alba” 2014 
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de  29.05.2014; 
  

Luând în dezbatere:    
• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat 

între Județul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, şi Asociația Județeană de Șah Alba  
pentru implementarea proiectului – „Open Șah - Alba” 2014;  

• Raportul de specialitate comun nr.  8457/2014 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de parteneriat între Județul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, şi Asociația 
Județeană de Șah Alba pentru implementarea proiectului – „Open Șah - Alba” 2014;  

Văzând Avizul favorabil al Comisiei nr.4 – Comisia educatie, cultura, tineret, ONG-uri si 
sport dezvoltare economică, bugete, strategii şi cooperare interinstituţională 
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 23/30.01.2014 privind  

aprobarea bugetului general al Judetului Alba, a bugetului propriu al Judetului Alba, a 
bugetului creditelor interne si a bugetelor institutiilor publice si activitătilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2014. 

 
Având în vedere prevederile: 

• art. 3 – (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• art. 91 - (1) lit. e), (5) lit. a), (6) lit. a) şi art. 102 – (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 între Județul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, 

şi Asociația Județeană de Șah Alba pentru implementarea proiectului – „Open Șah - Alba” 2014, 
conform Anexei - parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia Relaţii Publice 
şi Informatică şi Direcţia Dezvoltare şi 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; 
- Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi Direcţiei Dezvoltare şi Bugete 

din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
- Asociației Județene de Șah Alba. 

 
           Președinte,  
      Ion DUMITREL 
                                                                                        Contrasemnează, 
                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,                     

                                                                                                 Mariana HURBEAN 
Alba Iulia, 29.05.2014 
Nr.106 



           Anexa  
la hotărârea nr. 106/29.05.2014 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

Între Județul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, şi Asociația Județeană de Șah Alba  
pentru implementarea proiectului – „Open Șah - Alba” 2014 

Articolul 1.  Părţile 
JUDEŢUL 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, cont 
bancar  RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat legal 
prin dl. Ion Dumitrel, președinte, 

şi  
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ȘAH ALBA,  cu sediul în Alba Iulia, Alba Iulia, Str. Moldovei 

nr.5, jud. Alba, , C.U.I. 13645254, cont bancar nr: RO45 CECE AB01 32RON007, deschis la CEC Bank 
Alba Iulia, reprezentă de dl. Pavel Dorin Șerdean, președinte, pe de altă parte. 
 
Articolul 2. Obiectivul general 

Organizarea Festivalului Internațional de șah “Open Șah - Alba” 2014. 
   
Articolul 3. Scopul acordului 
  Promovarea șahului precum și promovarea valorilor cultural-istorice și turistice ale județului 
Alba în rândul participanților și nu numai. 

 
Articolul 4. Durata acordului  
  Durata acordului este de la data aprobării acestuia prin Hotărârea Consiliului Județean Alba până 
la data de 31.08.2014. 
 
Articolul 5.    Resurse financiare 
  Consiliul Judeţean Alba, din bugetul propriu al județului Alba,va finanţa competiția cu suma de 
15.000 lei, care se vor acorda sub formă  de premii în bani, consemnate pe stat de plată, astfel: 

- Turnee de calificare (8.000 lei =10 turnee x 800 lei/turneu), fiecare turneu defalcat astfel: 
Locul I – 200 lei, Locul II – 150 lei, Locul III – 100 lei, Locul IV – 50 lei plus 6 premii speciale a câte 
50 lei pentru primul veteran, primul jucător localnic, primul junior sub 8 ani, primul junior sub 10 ani, 
primul junior sub 12 ani şi prima fată; 

- Turneu final seniori (3100 lei), defalcați astfel: 
16 jucători eliminaţi în turul I x 50 lei, 8 jucători eliminaţi în turul II x 75 lei, 4 jucători eliminaţi în 
sferturile de finală x 100 lei, jucătorul învins în finala mică x 200 lei, jucătorul învingător în finala mică 
250 lei, jucătorul învins în finala mare 350 lei, învingătorul din finala mare 500 lei; 

- Turnee finale în secţiunile speciale (3.900 lei = 6 turnee x  650 lei/turneu), fiecare turneu defalcat 
astfel: 4 jucători eliminaţi în sferturile de finală x 50 lei, 2 jucători eliminaţi în semifinale x 75 lei, 
jucătorul învins în finală 100 lei, învingătorul din finală 200 lei. 

    
Articolul 6. Responsabili 
  Responsabili cu implementarea, monitorizarea, evaluarea activităților din cadrul festivalului 
sunt: 

- din partea Consiliului judeţean Alba – doamna Sorina Oprean, consilier; 
- din partea Asociației Județene de Șah Alba – domnul Pavel Dorin Șerdean, președinte. 

Articolul 7. Drepturile şi obligaţiile părților 
              I. Consiliul judeţean Alba 

- să asigure finanțarea festivalului cu suma alocată în bugetul județului Alba acestei activități; 
- să asigure promovarea festivalului. 

 



II. Asociația Județeană de Șah Alba 
- să asigure cadrul necesar desfășurării activităților din cadrul festivalului; 
- să asigure promovarea festivalului; 
- să asigure materialele de concurs (table de joc, şahuri, ceasuri de concurs); 
- să asigure  arbitrajul turneelor (barem de arbitraj, transport, cazare şi masă arbitri); 
- să realizeze invitaţia de participare la festival şi afişul turneului; 
- să realizeze Regulamentul tehnic al turneului (condiţii de  înscriere, ritm de joc, punctaje de 

departajare, criterii de calificare din turneele preliminare în turneele finale, validarea rezultatelor) 
în conformitate cu regulamentele Federaţiei Române de Şah precum și programul și locațiile de 
desfășurare a turneelor; 

- să asigure promovarea evenimentului în mass-media prin transmiterea de informaţii referitoare la 
turnee şi rezultatele finale 

- să asigure relaţia cu Federaţia Română de Şah în vederea promovării turneului în rândul 
cluburilor de şah din ţară 

 
Articolul 8. Clauza de confidenţialitate   

Părţile înţeleg să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia desfăşurării 
activităţilor, nedivulgând nici una din aceste informaţii către terţi. 
 
Articolul 9. Modificarea acordului 

Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin acte adiţionale convenite cu acordul părţilor.  
 
Articolul 8. Încetarea acordului 

Încetarea acordului înainte de termenul prestabilit se face prin acordul părţilor. Oricare dintre părţi 
poate solicita încetarea acordului printr-o notificare scrisă cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care 
se doreşte încetarea. 
 

Încheiat azi …………. în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
Județul Alba prin 

  CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA                             ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE ȘAH ALBA  
                     Preşedinte,                                                                          Președinte, 
               Ion DUMITREL                                                             Pavel Dorin ȘERDEAN 
 

 
    Director executiv, 

    Marian-Florin AITAI 
 

 
Director executiv DGPI, 

         Ioan BODEA 
 

 
             Vizat CFP, 

 
 

      Consilier juridic, 
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