
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Programului Eurodyssee în anul 2015  
 
 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 implementării 
Programului Eurodyssee în anul 2015; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi al 
Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 1188 / 21.01.2015. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 – „Cooperare interinstituţională şi mediu 

de afaceri”. 
Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 7/22.04.1994 privind aderarea la Adunarea 

Regiunilor Europene; 
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 212/20.12.2007 privind Încheierea unui Acord de 

cooperare între Județul Alba și ARE; 
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 174/2013 privind aderarea Județului Alba la 

programul Eurodyssee; 
-  și de acceptul Forumului Eurodyssee din 17-18 octombrie 2013, 
Având în vedere dispoziţiile art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 5 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,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă implementarea Programului Eurodyssee în anul 2015, un program de 
mobilitate profesională ce permite tinerilor rezidenți ai unei regiuni membre ARE să beneficieze 
de stagii profesionale în străinătate.  

 
 Art. 2. Se aprobă Acordul de Asociere între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea implementării Programului 
Eurodyssee, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 
 Art. 3. Se aprobă bugetul aferent programului pentru anul 2015, conform Anexei nr. 2, 
parte integrantă a prezentei hotărâri.  
 
 Art. 4. Persoanele cu atribuții de administrare şi funcţionare a Biroului ARE din Alba Iulia 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba: 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
- Persoanelor cu atribuții de administrare şi funcţionare a Biroului ARE din Alba Iulia. 
 

                 PREŞEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
   ION DUMITREL                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                          DANA POTOPEA 

 
Alba Iulia,  29 ianuarie 2015 
Nr. 23 



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Alba  
nr. 23/29.01.2015 

 
 
 
ROMÂNIA        ROMÂNIA 
Județul Alba                                  Județul Alba      
Consiliul Judeţean      Universitatea  “1 Decembrie 1918”Alba Iulia                                               
                                                                                       
 

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
 

 
Încheiat între: 
JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa I.I.C. 
Brătianu, nr. 1, având codul unic de înregistrare fiscală 4562583, cont bancar 
RO97TREZ00224590238XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat 
legal prin dl. Ion Dumitrel – Preşedinte, în calitate de lider al asocierii  
 
pe de o parte, şi 
 
Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Municipiul Alba Iulia strada 
Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba având codul unic de înregistrare fiscală 5665935 şi cont 
bancar RO47TREZ002504601x000270 deschis la Trezorezia municipiului Alba Iulia 
reprezentat legal prin Dl. prof. univ.dr. Daniel Breaz – rector, în calitate de parte asociată 
 
pe de altă parte, convin următoarele: 
 
INTRODUCERE 
A. Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia este o persoană juridică română, de drept 
privat, fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are  ca scop promovarea cercetării 
ştiinţifice regionale. 
B. Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, ca membru al Adunării Regiunilor Europene – 
ARE – participă activ în cadrul Programului Eurodyssee, program ce constă în schimbul de 
stagiari-bursieri pentru efectuarea de stagii profesionale între regiunile membre ale 
Adunării Regiunilor Europene. 
C. Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia sprijină participarea Consiliului Județean 
Alba în cadrul programului Eurodyssee. 
D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului contractual pentru asigurarea 
desfășurării în condiţii optime a programului Eurodysse în Județul Alba. 
 
ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 
(1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie  implementarea programului Eurodyssee în 
Județul Alba, în perioada 1 februarie 2015 – 31 decembrie 2015. 

 
(2) Prezentul acord de asociere stabileşte modul în care partea asociată sprijină liderul 
asocierii în vederea participării în programul Eurodyssee. Activitățile desfășurate de către 
părți constau în punerea la dispoziția liderului asocierii de către partea asociată a două 
spații de cazare cu capacitatea de două persoane fiecare și suportarea cheltuielilor 
generate de utilizarea acestor spații de cazare (apă, energie electrică, încălzire, canalizare, 
menaj, internet, etc). 
 



 
ARTICOLUL 2 – DURATA ACORDULUI 
Prezentul acord intră în vigoare la data de 1 februarie 2015 și expiră la data de                                         
31 decembrie 2015. 
 
ARTICOLUL 3 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 
(1) Liderul Asocierii trebuie: 
 Să utilizeze spațiile de cazare pentru cazarea stagiarilor-bursieri primiți prin 

intermediului programului Eurodyssee. 
 

(2) Partea Asociată trebuie: 
 să pună la dispoziția liderului asocierii două spații de cazare cu o capacitate de două 

persoane/spațiu. 
 Să suporte cheltuielile generate de utilizarea acestor spații de cazare (apă, energie 

electrică, încălzire, canalizare, menaj, internet, etc). 
 
ARTICOLUL 4 – AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
Orice modificare a Acordului de Asociere trebuie făcută în scris, printr-un amendament 
care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 
informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în 
vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor foarte bine justificate. 
 
ARTICOLUL 5 – LITIGII 
Toate disputele rezultând din punerea în practică a prezentului Acord de Asociere trebuie 
rezolvate pe cale amiabila .  
 
Încheiat la Alba Iulia în 2 (două) exemplare originale în limba română. 
 
 
 
 
 
       Pentru Liderul Asocierii                                                     Pentru Partea Asociata 
 
          Județul Alba prin                                                       Universitatea “1 Decembrie 1918” 
      Consiliul Judeţean Alba                                                            Alba Iulia   
                    
            Preşedinte,               Rector,                               
        Ion DUMITREL              Prof. Univ. Dr. Daniel BREAZ 

        
             
 
 
     Director executiv, 
  Marian-Florin AITAI 
 
 
 
         Vizat CFP 
 
 
 
      Consilier juridic  
 



Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 23/29.01.2015 

 

 

 

 

Buget estimativ alocat de judetul Alba Programului Eurodysssee pentru anul  2015: 

 

Nr. crt. Cheltuieli estimate 

1.  Bursă 1.500 lei / stagiar / lună 
15.000 lei / 2 stagiari / 5 

luni fiecare stagiu  

2.  
Cheltuieli cu vizite pentru 

descoperirea judetului / țării 
700 lei / stagiar 1.400 lei / 2 stagiari 

3.  
Curs de limba română (80 de ore – 1 

lună) 
- 2.000 lei 

4.  Transport stagiari români - 11. 600 lei 

5.  Total  30.000 lei 


