
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

Ocna Mureş  prin Consiliul local  în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului 

tehnic pentru obiectivul de interes comun "Amenajare bază de  tratament  şi agrement  în Oraşul Ocna 

Mureş” 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015; 

Luând în dezbatere : 

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

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean  şi  Oraşul Ocna Mureş  prin Consiliul local  în vederea întocmirii 

Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de interes comun "Amenajare bază de  

tratament  şi agrement  în Oraşul Ocna Mureş”; 

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

Direcţiei juridice şi relaţii publice nr. 17250/17.09.2015. 

Ţinând cont de solicitarea Oraşului Ocna Mureş nr. 13143/10.09.2015 înregistrată la Consiliul 

Judeţean Alba sub nr. 16723/10.09.2015. 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - Comisia cooperare interinstituţională 

si mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile : 

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

modificările şi completările ulterioare; 

-art.35, art. 46 (2) lit. „c” din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 4 şi art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 10 din HG 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor 

turistice, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi 

- obiectivul prioritar 3.3. din Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 130/31 iulie 2014; 

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  Oraşul Ocna 

Mureş  prin Consiliul local  în vederea întocmirii Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru 

obiectivul de interes comun "Amenajare bază de  tratament  şi agrement  în Oraşul Ocna Mureş”,  

potrivit Anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Direcţia dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 

- Oraşului Ocna Mureş 

- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

 

PREŞEDINTE                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion DUMITREL                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                                 Bumbu Vasile 

 

 

Ocna Mureş, 24.09.2015 

Nr.160 
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ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 160/24..09.2015 

 

 

România        România 

           Judeţul Alba         Orașul Ocna Mureș 
      Consiliul Judeţean               Consiliul Local 

 

 

 

A C O R D   D E   A S O C I E R E 

 

 

I. Părţile 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-ţa Ion I.C. Bratianu, nr.1, judeţul Alba, 

tel. 0258/813380, fax 0258/813325, cod fiscal 4562583, reprezentat de domnul Ion Dumitrel — preşedinte; 

şi 

Orașul Ocna Mureș, prin Consiliul Local Ocna Mureș, cu sediul în Ocna Mureș, Str. Nicolae 

Iorga nr. 27, judeţul Alba, tel. 0258/871217, fax 0258/871217 cod fiscal 4563228, reprezentata 

de domnul Silviu Vințeler— primar; 

convin asupra încheierii prezentului Acord de asociere în următoarele condiţii: 

 

II.Obiectul  acordului 

Realizarea  Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de interes comun "Amenajare bază de  

tratament  şi agrement  în oraşul Ocna Mureş”; 

 

III.Valoarea acordului 

Valoarea estimată a prezentului Acord de asociere este 150 000 lei,  reprezentând  cheltuielile necesare realizării 

Studiului de fezabilitate şi Proiectului tehnic pentru obiectivul de interes comun "Amenajare bază de  tratament  şi 

agrement  în oraşul Ocna Mureş”; 

 

 

IV.Durata acordului 

Prezentul acord este încheiat pe  perioadă  de ______  ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților, şi 

intră în vigoare de la data semnării de către ambele părţi.  

 

 

V. Drepturile şi obligațiile părţilor 

 

V.1. Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba: 
- Suportă din bugetul propriu al Judeţului Alba contravaloarea a  ½  din cheltuielile aferente realizării Studiului de 

fezabilitate la obiectivul  de interes comun "Amenajare bază de  tratament  şi agrement  în oraşul Ocna Mureş” dar nu 

mai mult de  ½   din valoarea estimată la clauza III din prezentul acord; 

- Asigură suport, la cererea Oraşului Ocna Mureş,  în realizarea obiectului prezentului acord,  în toate etapele de 

execuţie sens în care enumerăm cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ: va urmări modul de realizare  din punct de 
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vedere cantitativ, calitativ şi valoric,  va participa în comisiile de elaborare a documentațiilor de atribuire a achizitiilor 

publice, în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achizitii publice, va urmării concordanța 
cu oferta adjudecată în comisiile de recepție la finalizarea lucrărilor , etc.; 

- Efectuează receptia serviciilor împreună cu reprezentanții Oraşului Ocna Mureş; 

- La finalizarea Studiului de fezabilitate şi al Proiectului Tehnic , în funcţie de soluţiile identificate,  Judeţul Alba şi 

Oraşul Ocna Mureș  vor  hotărî de comun acord  modificarea,  prelungirea sau încetarea Acordului de asociere . 

 

V.2. Orașul Ocna Mureș prin Consiliul Local Ocna Mureș 

- Suportă din bugetul propriu al Oraşului Ocna Mureş contravaloarea a  ½  din cheltuielile aferente realizării Studiului 

de fezabilitate la obiectivul  de interes comun "Amenajare bază de  tratament  şi agrement  în oraşul Ocna Mureş” ; 

- Suportă, din bugetul propriu al Oraşului Ocna Mureş sau/şi din finantări obţinute din fonduri externe nerambursabile,  

contravaloarea cheltuielilor totale aferente realizării Proiectului tehnic la obiectivul  de interes comun "Amenajare bază 

de  tratament  şi agrement  în oraşul Ocna Mureş” ; 

- Asigură managementul obiectivului inclusiv în etapa achizitiei serviciilor, 

- Organizează licitațiile şi contractează serviciile; 

- Urmăreşte încadrarea în graficele de timp stabilite;  

- Urmăreşte modul de prestare a serviciilor  cantitativ şi calitativ; 

-Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi juridică 

(subcontractanti, termene de decontare, sume aferente serviciilor prestate, etc); 

- Efectuează receptia serviciilor împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Alba; 

- Transmite Consiliului Județean Alba informații despre progresul  realizării obiectului, întocmirea şi fumizarea 

rapoartelor tehnice intermediare și finale, dacă e cazul,  precum şi orice alte date solicitate cu privire la realizarea 

obiectului prezentului acord; 

- Întocmeşte şi transmite Consiliului Județean Alba, Certificatele de plată intermediare şi finale, însoțite de documentele 

justificative aferente (copie factură fiscală, contracte de achiziţii, etc.), cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte 

şi cu respectarea prevederilor OMFP Nr. 2281 din 7 iulie 2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonana de 

Urgență Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale; 

- La finalizarea Studiului de fezabilitate şi al Proiectului Tehnic , în funcţie de soluţiile identificate,  Judeţul Alba şi 

Orașul Ocna Mureș  vor  hotărî de comun acord  modificarea,  prelungirea sau încetarea Acordului de asociere . 

 

 

VI . Forţa majoră 

 Forta majoră este constatată de o autoritate competentă. 

 Forta majoră exonerează părtile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care actionează aceasta. 

 

 

VII. Litigii 

Diferendele, de orice fel, care pot apărea în derularea contractului, se vor rezolva de către părţile contractante pe cale 

amiabilă. 

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. 

 

 

VIII..Dispoziţii finale 
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Modificarea clauzelor prezentului acord se va face cu acordul părţilor contractante, prin acte adiţionale. 

 

Prezentul Acord de asociere s-a încheiat astăzi, în data de...........  în  (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 

 

      Judeţul Alba        Oraşul   Ocna Mureş 

                prin            prin  

 Consiliul Judeţean Alba               Consiliul  Local Ocna Mureş 

       PRESEDINTE,                     PRIMAR, 

         Ion Dumitrel              Vinţeler  Silviu 

 

      

  Director executiv         Director economic, 

        Aitai Marian        

 

 Director executiv  

    Popescu Dan 

 

                       

       CFP         CFP 

 

 

        Consilier Juridic       Consilier Juridic 
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