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ROMÂNIA  

JUDEȚUL ALBA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Județean Alba a unui teren aflat în 

domeniul privat al comunei Sadu, județul Sibiu și în administrarea Consiliului Local Sadu 

necesar realizării Studiului de fezabilitate și Proiectului tehnic pentru obiectivul “Centru de 

vizitare din județul Sibiu”,  indicatori ai proiectului ”Managementul integrat al siturilor 

ROSCI 0085 Frumoasa și ROSPA 0043 Frumoasa” 

 

Consiliul Județean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea 

Consiliului Județean Alba a unui teren aflat în domeniul privat al comunei Sadu, județul 

Sibiu și în administrarea Consiliului Local Sadu necesar realizării Studiului de fezabilitate și 

Proiectului tehnic pentru obiectivul “Centru de vizitare din județul Sibiu”,  indicatori ai 

proiectului ”Managementul integrat al siturilor ROSCI 0085 Frumoasa și ROSPA 0043 

Frumoasa” 

- Raportul de specialitate al Unității de Implementare a Proiectului ”Managementul integrat al 

siturilor ROSCI 0085 Frumoasa și ROSPA 0043 Frumoasa” nr. 9053/18.05.2015. 

Văzând: 

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 – „Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri”. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 136 din Constituția României, republicată; 

- art.861 alin.3 si art.867-870 din Codul Civil din 17.07.2009, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 91 alin. (1) lit. „c” si art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- contractul de finanțare nr. 129096 /04.05.2012 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor și 

Consiliul Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Sadu, nr. 49/11.05.2015 privind constituirea dreptului de 

administrare al Consiliului Județean Alba asupra terenului în suprafață de 3090 mp, înscris în CF nr. 

100864 Sadu, nr. cadastral 4366/1/1/1/1/1/4 aparținând domeniului privat al comunei Sadu, în 

vederea realizării Studiului de fezabilitate și Proiectului tehnic pentru obiectivul “Centru de vizitare 

din județul Sibiu” – Proiectul ”Managementul integrat al siturilor ROSCI 0085 Frumoasa și ROSPA 

0043 Frumoasa; 

În temeiul prevederilor art. 97 (1) și ale art. 115 (1) lit. „c” din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Județean Alba a unui teren în 

suprafață de 3090 m.p., înscris în CF nr. 100864, nr. cadastral 4366/1/1/1/1/1/4 aflat în domeniul 

privat al comunei Sadu, județul Sibiu și în administrarea Consiliului Local Sadu, pentru o perioadă 
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de 1 (un) an, necesar realizării Studiului de fezabilitate și  Proiectului tehnic pentru obiectivul 

“Centru de vizitare din județul Sibiu”, indicatori ai proiectului ”Managementul integrat al siturilor 

ROSCI 0085 Frumoasa și ROSPA 0043 Frumoasa”. 

Art. 2 Se aprobă contractul de administrare încheiat între comuna Sadu prin Consiliul Local 

Sadu și județul Alba prin Consiliul Județean Alba, potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art. 3 Predarea-preluarea terenului în vederea exercitării dreptului de administrare se va 

face pe baza de proces verbal încheiat între părțile interesate în 10 zile de la încheierea contractului 

de administrare.  

Art.4 Se mandatează Președintele Consiliului Județean Alba, dl. Ion Dumitrel, în vederea 

semnării contractului de administrare. 

Art. 5 Unitatea de Implementare a Proiectului ”Managementul integrat al siturilor ROSCI 

0085 Frumoasa şi ROSPA 0043 Frumoasa” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică:  

- Instituției Prefectului – Județul Alba; 

- UAT Comuna Sadu (județul Sibiu);  

- Direcției Gestionarea Patrimoniului și Informatică; 

- Unității de implementare a proiectului ”Managementul integrat al siturilor ROSCI 0085 

Frumoasa și ROSPA 0043 Frumoasa” 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,         

ION DUMITREL        

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL JUDEȚULUI 

       DANA POTOPEA 

 

 

 

 

ALBA IULIA, 28.05.2015   

NR. 94                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Alba Nr. 94/28.05.2015 

 

 

        ROMÂNIA                                                                                                ROMÂNIA  

     JUDEȚUL SIBIU                                                                                   JUDEȚUL ALBA 

    COMUNA  SADU                                                                              CONSILIUL JUDEȚEAN 

  CONSILIUL LOCAL                                                                             

 

NR…………/……………………      NR…………/…………………… 

 

 

                                                                                                

CONTRACT DE ADMINISTRARE 

 

Capitolul I - Părţile contractante 

 

  Între 

 Art.1. COMUNA SADU, Str. Inocenţiu Micu Klein, Nr. 36, Sadu, Județul Sibiu, telefon 0269-

568.119, Fax: 0269-568.027, reprezentată prin Primar  Ivan Valentin Dumitru Ioan în calitate de titular 

al dreptului de proprietate sau proprietar 

 

 Şi 

 

 JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA, cu sediul în Alba Iulia, Piața Ion 

I.C.Brătianu, Nr.1, Județul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325, reprezentat de domnul Ion 

Dumitrel – Președinte și domnul Florin Marian AITAI - Director executiv, în calitate de titular al 

dreptului de administrare sau administrator, 

 au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Capitolul II – Temeiul legal al contractului 

 

 Art. 2. Prezentul contract are următorul temei legal: 

 

- Art.136 din Constituţia României, republicată; 

- Art. 861- (3), art. 867 - 870 din Noul Cod Civil; 

- Art. 3-(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completările 

ulterioare. 

- Art. 36–(2) lit. c) şi art. 123 –(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



- Hotărârea Consiliului Local Sadu nr. 49/ 2015 privind  constituirea dreptului de administrare al 

Consiliului Județean Alba asupra terenului în suprafață de 3090 mp, înscris în CF nr. 100864 Sadu, în 

vederea realizării Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru obiectivul “Centru de vizitare 

din județul Sibiu” - Proiectul ”Managementul integrat al siturilor ROSCI 0085 Frumoasa și ROSPA 

0043 Frumoasa”;  

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr….. privind  preluarea în  administrarea Consiliul Județean 

Alba a terenului în suprafață totală de 3090 mp , înscris în CF nr. 100864 Sadu, în vederea realizării 

Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru obiectivul “Centru de vizitare din județul Sibiu” - 

Proiectul ”Managementul integrat al siturilor ROSCI 0085 Frumoasa și ROSPA 0043 Frumoasa”. 

Capitolul III – Obiectul contractului 

 

 Art. 3. Constituirea și exercitarea dreptului de administrare de către Consiliul Județean Alba 

asupra terenului, în suprafață totală de 3090 mp, înscris în CF nr. 100864 Sadu, (nr. CF vechi 3710) 

nr.cadastral 4366/1/1/1/1/1/4 aparținând domeniului privat al comunei Sadu, în vederea realizării 

Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru obiectivul “Centru de vizitare din județul Sibiu” – 

Proiectul “Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”. 

 

Capitolul IV – Durata contractului 

 

 Art. 4.(1) Dreptul de administrare se constituie pe o perioada de un an de la data semnării 

acestui contract, interval de timp care cuprinde perioada de elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect 

tehnic pentru obiectivul “Centru de vizitare din judetul Sibiu”. 

 (2) Durata contractului se poate prelungi prin act adițional, cu acordul ambelor părți.  

 

Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 

 Art. 5. Drepturile proprietarului: 

(1) Să verifice dacă utilizarea terenului este făcută în conformitate cu prevederile contractului de 

administrare; 

(2) Să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să urmărească modul în 

care administratorul îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin contract; 

(3) Să revoce dreptul de administrare, dacă administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în 

prezentul contract. 

 

 Art. 6. Drepturile administratorului: 

(1) Să folosească şi să dispună în mod direct de terenul respectiv în condiţiile stabilite de lege şi de 

actul de constituire a dreptului de administrare; 

(2) Să i se asigure folosința asupra terenului pe toată durata contractului de administrare, conform 

destinaţiei acestuia. 

 



 Art. 7. Obligaţiile proprietarului: 

(1) Să asigure folosinţa asupra terenului pe toată durata contractului de administrare, conform 

destinaţiei acestuia. 

(2) Să predea terenul în vederea exercitării dreptului de administrare în termen de cel mult 10 zile 

de la încheierea contractului de administrare, pe baza de proces verbal.  

 

 Art. 8. Obligaţiile administratorului 

(1) Să folosească terenul care face obiectul contractului cu respectarea destinaţiei acestuia. 

(2) Sa predea proprietarului  terenul luat în administrare, la încetarea prezentului contract, pe baza 

de proces verbal. 

 

Capitolul VI - Stingerea dreptului de administrare 

 

 Art.9. Dreptul de administrare încetează: 

(1) Odată cu încetarea dreptului de proprietate publică; 

(2) Prin acordul de voinţă al părţilor; 

(3) Prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, de către organul care l-a constituit  ca sancţiune în 

situaţia în care administratorul nu-şi exercită drepturile şi nu-şi execută obligaţiile rezultate din actul de 

constituire a dreptului de administrare. 

(4) La expirarea duratei prezentului contract. 

 

Capitolul VII – Răspunderea părţilor 

 

Art. 10. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea prejudiciată poate 

cere încetarea lui; 

Art. 11. Titularul dreptului de administrare răspunde faţă de proprietar, în condiţiile legii, pentru 

daunele produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractul de administrare, precum şi în 

actele normative referitoare la dreptul de administrare a bunurilor proprietate publică. 

 

Capitolul VIII - Forţa majoră 

 

Art. 12. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege. 

 

Capitolul IX – Litigii 

 

Art. 13. Litigiile care decurg din prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, inclusiv prin 

mediere. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul va fi soluţionat de instanţa competentă. 

 

Capitolul X - Dispoziţii finale 

 

Art. 14. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 



Art. 15. Modificarea sau completarea prezentului contract se poate efectua cu acordul părţilor, prin act 

adiţional, în condiţiile legii. 

Art. 16. Prezentul contract s-a încheiat în  2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

Art. 17. Prezentul contract a fost încheiat azi ……………………. 

 

         Proprietar,                                                                                                   Administrator,   

 

                                                                                                                                 Judetul Alba,                                                               

         Comuna Sadu                                                                              prin Consiliul Judeţean Alba 

 

              Primar,                                                                                                      Presedinte,                                                                                                                            

    Ivan Valentin Dumitru Ioan                                                                       Ion DUMITREL                                                                                                         

 

    Secretarul Comunei Sadu                                                                                   Director executiv,                                                                                                    

                                                                                                                           Marian Florin AITAI       

                                                                                        

                  Vizat ,                                                                                                 Director executiv, 

                  C.F.P.                                                                                                     Ioan BODEA         

 

                                                                                                                                   Director executiv, 

                                                                                                                               Mihai Dan POPESCU 

 

                                                                                                                                            Vizat,   

                                                                                                                                           C.F.P. 

 

                                                                                                                                            Avizat, 

                                                                                                                                     Consilier juridic                
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