
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     
 
 

 HOTĂRÂRE 
 

privind  aprobarea Acordului de parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în 
vederea realizării obiectivului de investiţii „Conservare, restaurare şi reorganizare Sala Unirii din 

Alba Iulia” 
 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2014;  
Luând în dezbatere:  
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Conservare, restaurare şi reorganizare Sala Unirii din Alba Iulia” 

- raportul de specialitate nr. 17169 din 21.10.2014 al Direcţiei Tehnice privind proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
în vederea realizării obiectivului de investiţii „Conservare, restaurare şi reorganizare Sala Unirii din Alba 
Iulia” 

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4 – Comisia educaţie, cultură, 
tineret, ONG-uri şi sport; 

 
Având în vedere prevederile:  
- art. 91 alin.(1) lit. e) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art. 97-(1) şi art. 115- (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art.unic Se aprobă Acordul de parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în 
vederea realizării obiectivului de investiţii „Conservare, restaurare şi reorganizare Sala Unirii din Alba 
Iulia”, cuprins în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică :  

-  Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ;  
- Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;  
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;  
- Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică; 
- Direcţiei Tehnice; 
- Direcţiei Juridice şi Relaţii Publice; 
 
 
    p. PREŞEDINTE,                CONTRASEMNEAZĂ 
ALIN FLORIN CUCUI                               SECRETARUL JUDEŢULUI,  

MARIANA HURBEAN  
 
Alba Iulia, 30.10.2014   
Nr. 174  



Anexa la hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.174 din 30.10.2014 
 
 
România                                                                  Universitatea “1 Decembrie 1918"  
Judeţul Alba                                                             din Alba Iulia 
Consiliul judeţean 
Nr.                                                                               Nr. 
 
 
 

Acord de parteneriat 
 

 
1. Părţile: 
 
Judeţul Alba, prin Consiliul judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.1, 510118, judeţul Alba, tel. 0258813380, fax 
0258813325, cod fiscal 4562583, reprezentat prin domnul Ion Dumitrel – 
preşedinte; 
 
Universitatea „1 Decembrie 1918”, cu sediul în Municipiul Alba Iulia, str. Gabriel 
Bethlen, nr.5, 510009, judeţul Alba, tel. 0258806130, fax 0258812630, 
reprezentată prin Prof. Univ. Dr. Daniel Valer Breaz în calitate de Rector 
 
 
Convin asupra încheierii prezentului acord de parteneriat în următoarele condiţii: 
 
2. Obiectul acordului 
 
2.1.Obiectul acordului de parteneriat îl reprezintă stabilirea cadrului de cooperare 
în vederea realizării obiectivului de investiţii „Conservare, restaurare şi 
reorganizare  Sala Unirii” din Alba Iulia.  

 
 

3.Durata acordului 
 
3.1.Durata acordului de parteneriat este până la 1 decembrie 2018. 
 
3.2.Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare de la data semnării de către 
părţi şi produce efecte până la data recepţiei finale de la terminarea lucrărilor la 
obiectivul „Conservare, restaurare şi reorganizare Sala Unirii din Alba Iulia”. 
 

 
4.Drepturile şi obligaţiile părţilor 
 
Pentru realizarea obiectului acordului de parteneriat, părţile îşi asumă 
următoarele obligaţii: 
4.1. Judeţul Alba prin Consiliul judeţean Alba: 
a) asigură resursele financiare din bugetul propriu şi din alte surse atrase  pentru  
realizarea studiilor, expertizelor, avizelor, acordurilor, DALI, proiectul tehnic 
precum şi execuţia lucrărilor la obiectivul „Conservare, restaurare şi reorganizare 
Sala Unirii din Alba Iulia”; 
b)asigură managementul investiţiei; 



c) organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile; 
d)urmăreşte încadrarea lucrărilor în graficele de timp stabilite; 
e)urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor cantitativ şi calitativ; 
f)urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură 
tehnică, economică şi juridică; 
g)realizează recepţia lucrărilor la obiectivul „Conservare, restaurare şi 
reorganizare Sala Unirii din Alba Iulia”. 
 
 
4.1. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
a) pune la dispoziţie spaţiul pentru derularea obiectivului „Conservare, restaurare 
şi reorganizare Sala Unirii din Alba Iulia”; 
b) asigură suportul logistic necesar pentru derularea obiectivului „Conservare, 
restaurare şi reorganizare Sala Unirii din Alba Iulia”; 
 
5.Forţa majoră 
5.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
5.2. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul acord de parteneriat, pe toată perioada în care acesta acţionează. 
 
6.Litigii 
6.1. Diferendele de orice fel care pot apărea pe perioada derulării prezentului 
acord de parteneriat se vor rezolva de către părţi pe cale amiabilă. 
6.2. În situaţia în care diferendele între părţi nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, 
orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract se va soluţiona de 
către instanţele judecătoreşti competente. 
 
7. Dispoziţii finale 
7.1. Modificarea/completarea clauzelor prezentului acord de parteneriat se va 
face cu acordul părţilor, prin acte adiţionale. 
7.2. Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat azi, ……………….în  exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
Judeţul Alba                                                          Universitatea 1 Decembrie 1918 
Prin Consiliul judeţean Alba                                   Alba Iulia 
 
Preşedinte                                                             Rector 
Ion Dumitrel                                                         Prof. Univ. Dr. Daniel Valer Breaz 
 
 
Director executiv, 
Dan Popescu                                                         Consilier juridic 
 
 
Director executiv, 
Marian Aitai 
 
Director executiv, 
Ioan Bodea 
 
Consilier juridic                                                     


