
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Protocolului-cadru de  predare-preluare a documentatiei tehnico-economice 
aferente  lucrărilor  ”Amenajare/Reabilitare centre sociale multifuncționale pentru persoane 
cu dizabilități” realizate prin proiectul  ”Servicii integrate pentru persoane cu nevoi speciale 

Alba” – cod proiect 2262, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, către 
U.A.T. Orașul Abrud, U.A.T. Municipiul Aiud, U.A.T. Municipiul Blaj, U.A.T. Orașul Cugir, 

U.A.T. Orașul Zlatna, beneficiari finali ai proiectului 
 
 
Consiliul județean Alba, întrunit în ședința ordinară la data de 26.09.2014; 

Luând în dezbatere: 
• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului - cadru de  

predare-preluare a documentatiei tehnico-economice aferente  lucrărilor  
”Amenajare/Reabilitare centre sociale multifuncționale pentru persoane cu 
dizabilități” realizate prin proiectul  ”Servicii integrate pentru persoane cu nevoi 
speciale Alba” – cod proiect 2262, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-
2013, către U.A.T. oraș Abrud, U.A.T. municipiul Aiud, U.A.T. municipiul Blaj, 
U.A.T. oraș Cugir, U.A.T. oraș Zlatna, beneficiari finali ai proiectului; 

• Proiectul de hotărâre nr. 161/12.09.2014 privind aprobarea Protocolului - cadru de  
predare-preluare a documentatiei tehnico-economice aferente  lucrărilor  
”Amenajare/Reabilitare centre sociale multifuncționale pentru persoane cu 
dizabilități” realizate prin proiectul  ”Servicii integrate pentru persoane cu nevoi 
speciale Alba” – cod proiect 2262, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-
2013, către U.A.T. oraș Abrud, U.A.T. municipiul Aiud, U.A.T. municipiul Blaj, 
U.A.T. oraș Cugir, U.A.T. oraș Zlatna, beneficiari finali ai proiectului, -  inițiat de 
către domnul Ion Dumitrel – Președinte; 

• Raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Bugete nr. 14866/11.09.2014; 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia administratie 
publica locala, juridica si ordine publica; 

 
Ținând cont de prevederile: 
• Hotărârii de Guvern nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere 

făra plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările 
și completările ulterioare; 

• Contractului de finanțare nr. 532/11.09.2009 la proiectul  ”Servicii integrate pentru 
persoane cu nevoi speciale Alba” – cod proiect 2262, în cadrul Programului 
Operațional Regional 2007-2013; 

• Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba, nr. 
104/17.0.2008, privind aprobarea proiectului ”Servicii integrate pentru persoane cu 
nevoi speciale Alba” – cod proiect 2262, în cadrul Programului Operațional Regional 
2007-2013, Axa prioritară 3 –”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major 
de intervenție 3.2- ”Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale”. 



 
 

În temeiul prevederilor art. 97 și art. 115-(1), lit. ”c” din Legea administrației publice 
locale nr. 215 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1 Se aprobă Protocolul - cadru de predare – preluare,  încheiat între U.A.T. 

Județul Alba și U.A.T. Orașul Abrud/U.A.T. Municipiul Aiud/U.A.T. Municipiul Blaj/U.A.T. 
Orașul Cugir/U.A.T. Orașul Zlatna, pentru predarea - preluarea  documentatiei tehnico-
economice aferente  lucrărilor  ”Amenajare/Reabilitare centre sociale multifuncționale pentru 
persoane cu dizabilități”,  realizate prin proiectul  ”Servicii integrate pentru persoane cu 
nevoi speciale Alba” – cod proiect 2262, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-
2013, la cele 5 imobile puse la dispoziție  de către U.A.T. oraș Abrud/U.A.T. municipiul 
Aiud/U.A.T. municipiul Blaj/U.A.T. oraș Cugir/U.A.T. oraș Zlatna 

 
Art. 2 Predarea – preluarea se va desfașura în termen de 15 zile de la adoptarea 

prezentei hotărâri, sens în care Președintele Consiliului Județean Alba va desemna prin 
Dispoziție membri comisiei de predare a documentatiei tehnico-economice aferente  lucrărilor 
”Amenajare/Reabilitare centre sociale multifuncționale pentru persoane cu dizabilități”, 
realizate prin proiectul  ”Servicii integrate pentru persoane cu nevoi speciale Alba” – cod 
proiect 2262, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.  

 
Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al județului și se comunică; 
- Instituției prefectului – judetul Alba; 
- Consiliilor locale nominalizate. 

 
 
 
PREȘEDINTE, 
Ion Dumitrel       CONTRASEMNEAZĂ, 
         Secretarul  județului 
            Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 26.09.2014  
Nr. 155 
 



Județul Alba        Municipiul/Oraşul  
Nr. înreg._____________                     Nr. înreg.__________ 
 
 

PROTOCOL - cadru 
de predare-preluare a documentatiei tehnico-economice aferente  lucrărilor  
”Amenajare/ Reabilitare centre sociale multifuncționale pentru persoane cu 

dizabilități” realizate prin proiectul  ”Servicii integrate pentru persoane cu nevoi 
speciale Alba” – cod proiect 2262, în cadrul Programului Operațional Regional  

2007 - 2013 
 

încheiat astăzi, ________________ 
 

 Între,  
 
U.A.T. Județul Alba cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. l, judeţul Alba  reprezentat 
legal prin Preşedinte Ion Dumitrel, în calitate de predător  
 
şi 
 
U.A.T. Municipiul/Oraşul _________ cu sediul în __________________________ reprezentat 
legal prin Primar_________________, (sau prin împuternicit) _____________________,  în 
calitate de primitor 
 
 

 În conformitate cu prevederile:  
• Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba, nr. 

104/17.0.2008, privind aprobarea proiectului ”Servicii integrate pentru persoane cu nevoi 
speciale Alba” – cod proiect 2262, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, 
Axa prioritară 3 –”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 
3.2- ”Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”; 

• Contractului de finanțare nr. 532/11,09,2009 la proiectul  ”Servicii integrate 
pentru persoane cu nevoi speciale Alba” – cod proiect 2262, în cadrul 
Programului Operațional Regional 2007-2013; 

• Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ____ din ___________, privind aprobarea 
Protocolului - cadru de  predare-preluare a documentatiei tehnico-economice aferente  
lucrărilor  ”Amenajare/Reabilitare centre sociale multifuncționale pentru persoane cu 
dizabilități” realizate prin proiectul  ”Servicii integrate pentru persoane cu nevoi speciale 
Alba” – cod proiect 2262, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013; 

 
s-a încheiat prezentul PROTOCOL pentru predarea - preluarea documentației tehnico-economice a  
lucrărilor ”Amenajare/Reabilitare centre sociale multifuncționale pentru persoane cu dizabilități” 
realizate de U.A.T. județul Alba. 
 Lucrările de Amenajare/Reabilitare realizate în cadrul Proiectului ”Servicii integrate 
pentru persoane cu nevoi speciale Alba” sunt în valoare de ___________, valoare cuprinsă în lista 
de inventar, Anexa nr.___ la prezentul protocol. 



 Predarea – preluarea se va efectua în prezenţa Comisiei de predare formată din 
________________________________________________________________________, din 
partea U.A.T. Județul Alba şi a Comisiei de preluare formată din 
_______________________________________________________________________________, 
din partea U.A.T. Municipiul/Oraşul ____________  . 
 După inventarierea scriptica şi, potrivit datelor din evidenţa contabilă, U.A.T. 
Municipiul/Oraşul _____________ va prelua în contabilitatea proprie valoarea lucrărilor de 
amenajare/reabilitare cuprinsă în lista de inventar care face parte integrantă din prezentul 
PROTOCOL în valoare totală de _______________ lei.  
 U.A.T. Municipiul/Oraşul _________________ reprezentat legal prin 
Primar_________________, (sau prin împuternicit) _________________, în calitate de primitor 
îşi va exercita drepturile şi obligaţiile ce îi revin asupra lucrărilor de amenajare/reabilitare realizate 
și preluate de la data semnării prezentului PROTOCOL de către ambele părţi, cu respectarea  
prevederilor art 9 alin. A  pct.  (5) – (8) din contractul de finanţare nr. 532 /11.09.2009  şi anume: 
  -  se obligă să nu utilizeze clădirea reabilitată, finanţată în cadrul prezentului Contract 
pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de venituri, prin cedarea folosinţei 
acesteia către o terţă parte, cu excepţia activităţilor corespunzătoare destinaţiei principale a 
acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract respectiv până la data de 11 
iulie 2016. 

- se obligă să nu utilizeze clădirea reabilitată, finanţată în cadrul prezentului Contract 
pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de profit, pe întreaga perioadă de 
valabilitate a prezentului Contract respectiv până la data de 11 iulie 2016. 

- se obligă să nu constituie gaj, ipotecă sau altă formă de garanţie bancară asupra cladirii 
reabilitate, finanţate în cadrul prezentului Contract în decursul întregii perioade de valabilitate a 
prezentului Contract respectiv până la data de 11 iulie 2016 

- se obligă să nu înstrăineze sub nici o formă clădirea reabilitată, finanţată în cadrul 
prezentului Contract pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract  respectiv până la 
data de 11 iulie 2016 şi nici  pe durata de viaţă a acesteia, aşa cum este prevăzută de legislaţia 
naţională în vigoare, dacă aceasta este mai redusă decât durata de valabilitate a Contractului. 
 Anexe: Anexa nr. 1 – Cartea tehnică a construcției (Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, 
Documentația privind execuția, Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și Proces verbal 
de recepție finală) 
   Anexa nr. 2 -  Lista de inventar   
 Prezentul PROTOCOL s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
Am predat       Am preluat 
 
U.A.T. Județul Alba        U.A.T. Municipiul/Oraşul_____________  
Comisia de predare     Comisia de preluare 
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