
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

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  

”Legea și provocările ei în domeniul socio-economic și administrativ” –  

”Law anditschallenges in socio-economic and administrative field” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 23iulie 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 ”Legea și provocările ei în domeniul socio-economic și administrativ” 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi Direcţiei Dezvoltare 

şi Bugete nr. 12917/14.07.2015la proiectul de hotărâreprivind aprobarea încheierii Acordului de Asociere 

între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea 

organizării Conferinţei internaţionale ” Legea și provocările ei în domeniul socio-economic și administrativ” 

Văzând: 

- Adresa Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia nr. 9155/19.05.2015, înregistrată la sediul Consiliului 

judeţean Alba sub nr. 12659/2015, 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 ” Legea și provocările ei în domeniul socio-economic și administrativ” 

Având în vedere prevederile : 

-  art. 91 alin. (1) lit.e), alin (5) pct.1 şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Văzând Avizul favorabil al Comisiei nr. 5 – Comisia cooperare interinstituțională și mediu de afaceri. 

În temeiul dispoziţiilor art. 97–(1) şiart. 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”Legea și 

provocările ei în domeniul socio-economic și administrativ”, conform Anexei, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art.2Sealocă Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia suma de 9.000 lei din bugetul propriu al 

Județului Alba, pentru organizarea la Alba Iulia, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2015, a acestei 

conferințe. 

Art.3Direcţia Gestionarea Patrimoniului şi Informatică şi Direcţia Dezvoltare şi BugeteDirecția 

Dezvoltare şi Bugete vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre potrivit prevederilor de la art. 1. 

 

Prezentahotărâre se publicăînMonitorulOficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- InstituţieiPrefectului - Judeţul Alba 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, din cadrul Consiliului judeţean Alba 

- Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică, din cadrul Consiliului județean Alba 

- Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 

PREŞEDINTE,        
ION DUMITREL 

        Contrasemnează 

                                                                                                                  Secretarul Județului 

         Vasile BUMBU     

Alba Iulia, 23.07.2015 

Nr. 125 



 Anexa  la Hotărârea nr.125 din 23.07.2015 
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ACORD DE ASOCIERE 

 

Încheiat între: 

 

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

Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar RO08TREZ24A675000203030X 

deschis la Trezoreria 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 Alba Iulia strada Gabriel Bethlen,  

nr. 5, judeţul Alba, CUI 5665935,  cont bancar RO 47 TREZ 002504504601X000270 deschis la 

Trezoreria 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 persoana juridica romana, de drept 

privat, fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării științifice 

regionale. 

B. Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prin Departamentul de Științe Juridice și 

Administrative din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, își propune să organizeze 

Conferinţa internaţională ”Legea și provocările ei în domeniul socio-economic și 

administrativ” – ” Law and its challenges in socio-economic and administrative field”, cu 

prilejul împlinirii a 22 de ani de la înființarea Specializării DREPT, din cadrul Universității ”1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, denumită în continuare ”CONFERINȚA”. 

C. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, își propune să sprijine organizarea 

CONFERINȚEI.  

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

organizării in condiţii optime a CONFERINȚEI. 

 

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 

(1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie  organizarea in perioada 29 octombrie – 1 

noiembrie 2015, la Alba Iulia, a CONFERINȚEI, şi prin aceasta promovarea potenţialului 

ştiinţific şi academic al judeţului Alba.  

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

judeţean CONFERINȚEI. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt definite în prezentul acord 

de asociere. 



(3) În cadrul acestei conferințe vor participa un număr de 30 profesori universitari, atât din țară, 

cât și din alte țări, precum Polonia, Republica Moldova, Germania, Spania, Cehia, Italia, Tunisia, 

Turcia. 

 

ARTICOLUL 2 -  DURATA ACORDULUI  

 

Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba, și expiră la data de 30 noiembrie 2015. 

 

ARTICOLUL 3 – SURSA FONDURILOR 

 

Bugetul estimativ al acestei conferințe este de 36.100 lei. Fondurile necesare finanțării acestei 

conferințe provin din: 

- Contribuția Județului Alba  

- Contribuția Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

- Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări 

 

ARTICOLUL 4 -  PLĂŢILE  

 

Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă contribuţiei proprii prin 

alocarea sumei de 9.000 lei, în vederea susţinerii CONFERINȚEI. Din contribuția Județului Alba 

se vor achita cheltuielile cu mapele conferinței (pixuri, mape, revista conferinței, materiale 

promoționale), precum și o parte din cheltuielile cu cazarea participanților, potrivit anexei la 

prezentul Acord, conținând bugetul estimativ al CONFERINȚEI. 

 

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

 

ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

 

    (1) Județul Alba trebuie: 

 să efectueze plata sumei de 9.000 lei alocată susținerii CONFERINȚEI.  

 

(2) Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 Universității îî revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea 

conferinței;  

 Să solicite în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite în buget; 

 Să își asume responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestei conferințe; 

 Să efectueze plata tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul proiectului, respectiv suma de 

36.100 lei, cu respectarea prevederilor legale în domeniu. 

 Să suporte integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a conferinţei; 

 Să prezinte Consiliului Județean Alba documentele justificative care să reflecte efectuarea 

plăților din suma acordată de Județul Alba. 

 

ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 

 

 Părţile se obliga 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 – 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 8 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

 

Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și cu 

bună credință. 

Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Acord. 

 

 

ARTICOLUL 9 – FORȚA MAJORĂ 

 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă 

executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea 

care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

 

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

 

 

 

       Judeţul Alba, prin                                                Universitatea ”1 Decembrie 1918” 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                         Alba Iulia                          

                        

 

                 Președinte,                                                                         Rector, 

          Ion DUMITREL                                                                Prof. Univ. Dr. Daniel Breaz 

 

                                                                       

 

            Director executiv, 

                Marian AITAI 

      

 

 

        Director executiv DRPI,  

                   Ioan Bodea          

 

       

                Vizat C.F.P.        

         

     

              Consilier juridic             

                              

 

     

 

 



Anexa la Acordul de Asociere 

Bugetulestimativ al 

Conferinței ”Law anditschallenges in socio-economic and administrative field” 

29.10 – 01.11.2015 

 

 

 

Denumire indicatori 

U
M

/C
a
n

ti
ta

te
 

Valoare/ 

UM (ron) 

Finanțare 

nerambursabila 

CJ Alba 

Finanțare Universitatea 

1 Dec 1918 Alba Iulia+ 

Alte surse de finantare 

Total 

Cheltuieli cazare invitati  30 pers 3 nopti*170 

lei/noapte/ 

camera 

6000 9300 15300 

Cheltuieli cină participanți 80 pers 60 lei/meniu  4800 4800 

Cheltuieli prânz+cină 50 pers 4 mese*60 

lei/meniu 

 12000 12000 

Cheltuieli transport aeroport dus-intors 30 pers   1000 1000 

Mape conferință 50 buc 60 lei 3000  3000 

TOTAL   9000 27100 36100 
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