
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean  şi  Municipiul 

Blaj prin Consiliul local,  în vederea realizării  în comun a obiectivului „Amenajare bază de 

agrement în Municipiul Blaj” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2015; 

Luând în dezbatere : 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean şi Municipiul Blaj prin Consiliul local,  în vederea realizării  în 

comun a obiectivului „Amenajare bază de agrement în Municipiul Blaj”; 

- Raportul comun de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete, al Direcţiei tehnice  şi al 

Direcţiei juridice şi relaţii publice nr.1144/21.01.2015. 

 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, 

investitii, turism, mediu si gestiunea patrimoniului judetului. 

 Ţinând cont de solicitarea Municipiului Blaj nr.839/19.01.2015 înregistrat la Consiliul Judeţean 

Alba sub nr.1024/19.01.2015. 

Având în vedere prevederile : 

-art.14 şi 91 alin. (6) lit. „a” şi „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art.35 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, 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 între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean şi Municipiul Blaj 

prin Consiliul local,  în vederea realizării în comun a obiectivului „Amenajare bază de agrement în 

Municipiul Blaj”,  potrivit Anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Direcţia dezvoltare şi bugete, Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 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 

- Municipiului Blaj 

- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

Ion DUMITREL                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                             Dana POTOPEA 

 

 

 

 

Alba Iulia, 29.01.2015 

Nr.20 
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        ANEXA la Hotărârea nr.20/29.01.2015 

 

    România                    România 

  Judeţul Alba                                           Municipiul Blaj 

Consiliul Judeţean                          Consiliul Local 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

1. Părţile: 

 

 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; 

şi  

 Municipiul Blaj prin Consiliul Local Blaj, cu sediul în Blaj, Piaţa 1848 nr. 16, judeţul Alba, 

tel. 0258/710110, fax 0258/710014 cod fiscal 4563007, reprezentată de domnul Rotar Gheorghe 

Valentin – primar; 

 

convin asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiţii: 

 

2. Obiectul acordului  

Acordul de asociere are ca obiect realizarea în comun a obiectivului “AMENAJARE BAZĂ 

DE AGREMENT IN MUNICIPIUL BLAJ” .  

 

3. Valoarea acordului  

Valoarea estimată a prezentului acord de asociere  este de 3.500.000 lei fara TVA reprezentând 

toate cheltuielile necesare realizării obiectivului “AMENAJARE BAZĂ DE AGREMENT IN 

MUNICIPIUL BLAJ” , începand cu proiectare, platile aferente pentru dirigentia de santier si 

Inspectoratul de Stat in Constructii, inclusiv valoarea  efectiva a realizarii investitiei rezultata in urma 

procedurii de achizitie publica, alte cheltuieli  legale, legate de realizarea obiectivului de investitii. 

 

4.Durata acordului 

Prezentul acord este încheiat pe perioada nedeterminată şi  intră în vigoare de la data semnării 

de către ambele părţi 

 

5. Drepturile şi obligaţiile părţilor  

 

5.1. Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba: 

 

a) suportă din bugetul propriu al Judeţului Alba  contravaloarea a ½ din cheltuielile totale 

aferente realizării obiectivului, dar nu mai mult de ½ din valoarea estimată la  clauza 

3 din prezentul acord; 

b) aprobă prin hotărâre trecerea din proprietatea municipiului Blaj şi din administrarea 

Consiliului local al municipiului Blaj în proprietatea judeţului Alba şi administrarea 

Consiliului judeţean Alba, a cotei de ½, în devălmăsie, din imobilul, teren şi 

construcţii,  identificat in CF.72.553 Blaj , cu nr.top/cadastral 72.553 , în suprafaţa de 

10.476 mp.; 

c) la finalizarea lucrărilor Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de ½, în devălmăşie,  asupra obiectivului „Amenajare bază de 

agrement în Municipiul Blaj” ; 

d) actualizează Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba cu 

valoarea bunurilor ce fac obiectul prezentului acord;  

e) asigură suport în realizarea managementului obiectivului în toate etapele de execuţie 

sens în care enumerăm cu titlu exemplificativ dar nu limitativ: va urmării modul de 

execuţie a lucrărilor, prin verificarea situaţiilor de lucrări lunare din punct de vedere 
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cantitativ, calitativ şi valoric, respectiv concordanţa cu oferta adjudecată, va participa 

în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor  publice, în 

comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în 

comisiile de recepţie la terminarea şi la finalizarea lucrărilor etc.; 

f) asigură suport la întocmirea rapoartelor tehnice intermediare si finale; 

 g)        aprobă indicatorii tehnico economici aferenţi obiectivului. 

 

5.2.  Municipiul Blaj prin Consiliul Local Blaj 

 

a) suportă din bugetul propriu al Municipiului Blaj  contravaloarea a ½ din cheltuielile 

totale aferente realizării obiectivului;  

b) aprobă prin hotărâre transmiterea din proprietatea municipiului Blaj şi din administrarea 

Consiliului local al municipiului  Blaj în proprietatea judeţului Alba şi administrarea 

Consiliului judetean Alba a cotei de ½, în devălmăsie, din imobilul teren şi 

construcţii  identificat in CF.72.553 Blaj , cu nr.top/cadastral 72.553 , in suprafata de 

10.476 mp.; 

c) la finalizarea lucrărilor Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de ½, în devălmăşie,  asupra obiectivului „Amenajare bază de 

agrement în Municipiul Blaj” ; 

d) actualizează Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Blaj cu 

valoarea bunurilor ce fac obiectul prezentului acord;  

e) asigură managementul obiectivului inclusiv în etapa achiziţiei lucrărilor/serviciilor; 

f) organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile; 

g) urmăreşte încadrarea lucrărilor în graficele de timp stabilite; 

h) urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi calitativ; 

i) urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente 

lucrărilor executate, etc); 

j) se obliga ca propunerile de modificări în cadrul investiţiei (NCS, NR) să fie convenite 

de ambele părţi înainte de angajarea lor 

k) efectuează recepţia lucrărilor/serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Alba; 

l) transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul lucrărilor, întocmirea şi 

furnizarea rapoartelor tehnice intermediare si finale precum şi orice alte date 

solicitate cu privire la realizarea obiectivului; 

m) întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţea Alba, Certificatele de plată intermediare şi 

finale (conform modelului anexat), însoţite de documentele justificative aferente 

(copie factură fiscală, copie situaţii de lucrări, copie raport diriginte de şantier, etc), 

cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte şi cu respectarea prevederilor 

OMFP nr.2281/2009; 

n) se obligă, după efectuarea recepţiei la finalizarea lucrărilor de investiţie aferente bazei 

de agrement, să întreţină şi să asigure funcţionarea acesteia sens în care va elabora un 

regulament aprobat de părţi prin hotărâre; 

o) se obligă ca veniturile obţinute din utilizarea a ½ din zona de agrement realizată în baza 

prezentului acord şi transmisă Consiliului local al Municipiului Blaj în administrare 

de către Judeţul Alba, vor fi folosite integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de 

întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a acestei zone.  

 p)         la cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţie documentaţiile solicitate. 

 

            6. Forţa majoră 

6.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

6.2. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada  în care acţionează aceasta. 
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7.  Litigii   

7.1. Diferendele, de orice fel, care pot apărea în derularea contractului, se vor rezolva de către 

părţile contractante pe cale amiabilă. 

7.2. 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. 

  

8.  Dispoziţii finale  

8.1. Modificarea/completarea clauzelor prezentului acord se va face cu  acordul părţilor 

contractante, prin acte adiţionale.  

8.2. La finalizarea lucrarilor pentru obiectivul “AMENAJARE BAZĂ DE AGREMENT IN 

MUNICIPIUL BLAJ”, partile semnatare ale prezentului acord de asociere vor hotărâ de comun acord, 

în legatura cu modul de administrare a BAZEI  DE AGREMENT DIN MUNICIPIUL BLAJ . 

8.3. Prezentul Acord de asociere s-a încheiat astăzi,  în data de _______________ în patru 

exemplare originale, câte două pentru fiecare parte. 

 

 

      Judeţul Alba       Municipiul Blaj 

 prin                prin 

Consiliul Judeţean Alba       Consiliul local Blaj  

  

        Preşedinte                     Primar 

     Ion Dumitrel       Rotar Gheorghe Valentin 

 

 

 

 Director executiv       Director economic,  

     Aitai Marian         Cristea Cristina 

 

 

           Director executiv          

  Popescu Dan 

 

 

  CFP         CFP 

        

 

 Consilier Juridic       Consilier Juridic 

 

 

 


