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  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării Conferinţei internaţionale 

„Ingineria mediului şi dezvoltarea durabilă” în colaborare cu  

Balkan Environmental Association (B.E.N.A.) 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2015; 

Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 

Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia, în vederea organizării Conferinţei internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea durabilă” în 

colaborare cu Balkan Environmental Association (B.E.N.A.), 

  - Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 7182 /21.04.2015. 

Văzând: 

  - Adresa Universităţii ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia nr. 4664./03.03.2015, înregistrată la 

sediul Consiliului Județ ean Alba sub nr. 5512/2015.  

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,  

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia de Dezvoltare economică, bugete, 

strategii. 

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 încheierea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba, şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării Conferinţei 

Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea durabilă” în colaborare cu Balkan Environmental 

Association (B.E.N.A.) conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2 Se alocă suma de 5.000 de lei din bugetul propriu al Judetului Alba, pentru organizarea la 

Alba Iulia, în perioada 28 – 30 mai 2015, a acestei conferinte. 

Art.3 Directia Dezvoltare şi Bugete va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

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

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, din cadrul Consiliului judeţean Alba 

- Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 

 

 

PREŞEDINTE                  CONTRASEMNEAZĂ 

Ion Dumitrel                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  

                                                                                                                      Dana POTOPEA 
 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 28.04.2015 

Inregistrat sub nr. 75 

 



 Anexa la hotărârea CJA  nr. 75/28.04.2015 

 

ROMÂNIA                      ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                       Universitatea “1 Decembrie 1918”Alba Iulia 

Consiliul Judeţean Alba                                       

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

Încheiat între: 

Judeţul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa I.I.C. 

Brătianu, nr. 1, având codul unic de înregistrare fiscala 4562583, cont bancar 

RO97TREZ00224590238XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat 

legal prin Dl. Ion Dumitrel – preşedinte, în calitate de asociat 

 

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 fiscala 5665935 şi  cont 

bancar RO47TREZ002504601x000270 deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia reprezentat 

legal prin Dl. prof. univ.dr. Daniel Breaz – rector, în calitate de asociat 

 

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 şi nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării ştiinţifice 

regionale. 

B. Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia îşi propune să organizeze Ediţia a V-a a 

Conferinţei Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea durabilă”, în colaborare cu 

Balkan  Environmental Association (B.E.N.A.). 

C. Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, îşi propune să sprijine organizarea Ediţiei a V-a 

a Conferinţei Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea durabilă”, în colaborare cu 
Balkan  Environmental Association (B.E.N.A.). 

D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului contractual pentru asigurarea 

organizării în condiţii optime a Ediţiei a V-a a Conferinţei Internaţionale „Ingineria 

mediului şi dezvoltarea durabilă”, în colaborare cu Balkan  Environmental Association 

(B.E.N.A.) 

 

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie  organizarea in perioada 28-30 mai 2015, la Alba 

Iulia, a Ediţiei a V-a a Conferinţei Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea 

durabilă”, în colaborare cu Balkan  Environmental Association (B.E.N.A.), şi promovarea 

potenţialului ştiinţific şi academic al judeţului Alba. 

 

(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul de desfăşurare a evenimentului de interes public 

judeţean  - Ediţia a V-a a Conferinţei Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea 

durabilă”, în colaborare cu Balkan  Environmental Association (B.E.N.A.).  Activităţile ce vor 

fi desfăşurate de către părţi sunt definite în prezentul acord de asociere, constând în 5 Sesiuni 

speciale cu următoarele tematici de interes mondial:  

 

-  Dezvoltare durabilă ș i protecț ia mediului, 

-  Siguranț a ș i calitatea alimentelor ș i autenticitatea produselor alimentare 

-  Integrare Europeană, 

-  Energii alternative în agricultură ș i monitorizarea mediului 



- Mediul ș i Sănătatea publică  

- Eeconomia de piata 

 

 

ARTICOLUL 2 – DURATA ACORDULUI 

Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Hotărârea Consiliul Judeţean 

Alba, şi expiră la data de 31 iunie 2015. 

 

ARTICOLUL 3 -  SURSA FONDURILOR  

Fodurile necesare finanț ării evenimentului provin din : 

 contribuț ia Județ ului Alba  

 contribuț ia Universităț ii ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 taxe de participare  

 alte surse provenite din donaț ii sau sponsorizări 

ARTICOLUL 4 -  PLĂŢILE  

(1) Județ ul Alba va efectua plata aferentă contribuţiei proprii prin alocarea sumei de 5.000 lei 

susţinerii Ediţiei a V-a a Conferinţei Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea 

durabilă”. 

Plata va fi efectuată în contul  Universităţii “ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia. 

 

ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

(1) Județ ul Alba trebuie: 

 să plătească suma de 5.000 lei alocată desfăşurării Ediţiei a V-a a Conferinţei 

Internaţionale „Ingineria mediului şi dezvoltarea durabilă”,  

(2) Universitatea ”1 decembrie 1918” trebuie: 

 sa întocmească lista participanţilor   

 sa întocmească Agenda de desfăşurare a evenimentului 

 să organizeze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procedura de desfăşurare a 

evenimentului 

 să îș i asume responsabilitatea utilizării sumei alocate, numai în cadrul evenimentului  

 sa suporte integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a evenimentului. 

 

ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi va 

trebui să informeze partea asociată imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 

la apariţia unui asemenea conflict de interese. 

 

ARTICOLUL 7 – CONFIDENŢIALITATEA  

Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea oricăror documente, informaţii sau altor materiale 

comunicate lor în mod confidenţial. 

 

ARTICOLUL 8 – 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 9 – DISPUTE 

Toate disputele rezultând din punerea în practică a prezentului Acord de Asociere trebuie 

rezolvate pe cale amiabila .  



 

 

 

 

 

Încheiat la Alba Iulia în 4 (patru) exemplare originale în limba română. 

 

 

 

 

 

 

 

Judetul Alba,                                                         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 

        

 

 

 


