
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Acordului de asociere dintre Judeţul Alba prin Consiliul 
Judeţean Alba, Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul Local şi Colegiul Tehnic ‚, 

Alexandru Domşa’’, pentru reabilitarea şi dotarea unor spaţii destinate 
învăţământului profesional 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 iulie 2014; 
Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
asociere dintre Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, Municipiul Alba Iulia, prin 
Consiliul Local şi Colegiul Tehnic ‚,Alexandru Domşa’’, pentru reabilitarea şi dotarea 
unor spaţii destinate învăţământului profesional; 

- Raportul comun de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete şi al Direcţiei 
Tehnice nr. 12402/ 28.07.2014; 

- Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia dezvoltare 
economică, bugete, strategii. 
Având în vedere prevederile : 

• Legii Finanţelor Publice Locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Art. 91, alin. (5) lit. a) pct.1 şi alin. 6, lit. a) 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 Acordul de asociere dintre Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean 
Alba, Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul Local şi Colegiul Tehnic ‚, Alexandru 
Domşa’’, pentru reabilitarea şi dotarea unor spaţii destinate învăţământului profesional, 
conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 
Art. 2 Se alocă suma de 200.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor legate de 

lucrările de reparaţii curente necesare spaţiilor în care urmează să se desfăşoare procesul 
instructiv educativ precum şi pentru dotarea cu mobilierul şi echipamentele 
corespunzătoare tipurilor de activităţi şcolare.  

 
Art. 3  Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Direcţia Tehnică vor 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 
- Colegiului Tehnic,, Alexandru Domşa’’ 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

  
PREŞEDINTE                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
Ion DUMITREL                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                     Mariana HURBEAN 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 28. 07.2014 
Nr.131 
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ACORD DE ASOCIERE 
 
 

PREAMBUL 
 

În contextul nevoilor de formare profesională a tinerilor, adaptată la cerințele pieței muncii, 
organizarea și funcționarea de unități școlare de tip dual, cu accentul preponderent pe practică, contribuie la 
eliminarea deficitelor de competență ale elevilor. 

A fost iniţiată colaborarea între firmele Star Transmission Cugir,  Supremia, Saturn,  Ipec,  Apulum și 
Inspectoratul Școlar Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Consiliul Județean Alba şi semnat 
Protocolul de colaborare nr. 1 /01.07.2013 în vederea contribuirii cu resurse disponibile la înfiinţarea şi 
susţinerea procesului instructiv educativ profesional. 

În anul şcolar 2013- 2014 în cadrul Colegiului Tehnic ”Al. Domșa” din Alba Iulia, potrivit şcolii 
profesionale de tip dual, au funcţionat două clase cu un număr de 43 de elevi, în specializările 
electromecanici şi modelieri - turnători, care, la finalul a doi ani şi jumătate de studiu vor primi un certificat de 
absolvire recunoscut atât în România cât şi în străinătate. 

În acelaşi timp, companiile sus menţionate au constituit o asociaţie, iar potrivit statutului acesteia, au 
sprijinit procesul de învăţământ şi de practică şi au acordat o bursă lunară de 200 de lei celor 43 de elevi, pe 
lângă cea oferită de sistemul public de învăţământ. 

Pentru anul şcolar 2014 – 2015, din 170 de elevi candidaţi au fost admişi 56 de elevi pentru 
specializările electromecanici şi modelieri – turnători, fapt ce conduce la necesitatea extinderii spaţiilor de 
învăţământ şi de practică de la Colegiul Tehnic ”Al. Domșa” din Alba Iulia, spaţii ce trebuie refuncţionalizate 
şi dotate. 

În temeiul prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 91, alin. (5), lit. a) pct. 1 şi 
alin. (6) lit. a), respectiv a Ordinului nr. 3168 din 2012 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului 
profesional cu durata de 2 ani, Părţile au hotărât sa încheie prezentul acord de asociere: 
 

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 prin domnul Ion 
Dumitrel – preşedinte; 
 
B. 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 prin domnul Dorin 
Şerdean – viceprimar; 
 
C. Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa”, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 143, Alba Iulia, județul Alba, tel: 
0258/816065, fax: 0258/817811, cod fiscal 4562630, reprezentat prin Carmen Sînc - director general; 
 
convin asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiţii: 
 

Art.1. Obiectul acordului de asociere îl constituie reabilitarea şi reamenajarea spaţiilor de 
învăţământ şi de practică, din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 143,  în care funcţionează Colegiul 
Tehnic ”Al. Domșa” din Alba Iulia, titular al dreptului de administrare, cu destinaţia săli de clasă şi atelier de 
modelărie – turnătorie, care va asigura creşterea calităţii procesului instructiv educativ, în vederea facilitării 
accesului tinerilor la procesul educaţional profesional. 
 

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

A. Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba: 
a) alocă suma de 200.000 pentru finanţarea cheltuielilor legate de lucrările de reparaţii curente necesare 
spaţiilor în care urmează să se desfăşoare procesul instructiv educativ, precum şi pentru dotarea cu 
mobilierul şi echipamentele corespunzătoare tipurilor de activităţi şcolare, 
b) monitorizează cheltuielile legate de lucrările de reparaţii curente necesare spaţiilor în care urmează să se 
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desfăşoare procesul instructiv educativ, precum şi pentru dotarea cu mobilierul şi echipamentele necesare. 
 

B  Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local Alba Iulia 
a) alocă suma de 200.000 pentru finanţarea cheltuielilor legate de lucrările de reparaţii curente necesare 
spaţiilor în care urmează să se desfăşoare procesul instructiv educativ, precum şi pentru dotarea cu 
mobilierul şi echipamentele corespunzătoare tipurilor de activităţi şcolare, 
b) monitorizează cheltuielile legate de lucrările de reparaţii curente necesare spaţiilor în care urmează să se 
desfăşoare procesul instructiv educativ, precum şi pentru dotarea cu mobilierul şi echipamentele necesare. 
 

C. Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” 
a) contractează serviciile de proiectare şi execuţie de lucrări de reparaţii curente necesare spaţiilor în care 
urmează să se desfăşoare procesul instructiv educativ, şi achiziţionează mobilierul şi echipamentele 
necesare desfăşurării activităţilor şcolare, 
b) urmăreşte derularea şi realizarea activităţilor în vederea îndeplinirii obiectivului acordului de asociere.  
  

Art.3 Durata acordului 
Prezentul acord se încheie pe perioada executării lucrărilor de reabilitare şi reamenajare.  
 
Art.4 Încetarea acordului  
Acordul de asociere se încheie pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 1 august 2014.  
 
Prezentul Acord  a fost încheiat astăzi, 28.07.2014, în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 
 
 
 
 
 
       România                 România                România 
    Judeţul Alba                       Municipiul Alba Iulia                                      Judeţul Alba 
Consiliul Judeţean             Consiliul Local                          Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa”  
     Preşedinte,                                       Viceprimar,                                         Director general, 
    Ion Dumitrel                                    Dorin Şerdean                                         Carmen Sînc  
 
 
Director executiv,                                Director executiv,                    
  Marian Aitai                                   
 
 
    Avizat CFP                                          Avizat CFP 
 
 
      Avizat                                                   Avizat 
Consilier juridic                                    Consilier juridic 
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