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HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea de către Consiliul Judetean Alba a modificarii  prevederilor clauzei 3 si a clauzei 8 

din Acordul de asociere nr. 7231/7851/2015, între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean şi Municipiul 

Blaj prin Consiliul Local, în vederea realizării  în comun a obiectivului “Amenajare baza de agrement în 

Municipiul Blaj” 

 

 

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 de către Consiliul Judetean 

Alba a modificarii  prevederilor clauzei 3 din Acordul de asociere nr. 7231/7851/2015, între Judeţul 

Alba prin Consiliul Judeţean şi Municipiul Blaj prin Consiliul Local, în vederea realizării  în comun a 

obiectivului “Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj” ; 

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

16914 / 14.09.2015 ; 

Ţinând cont de adresa Municipiului Blaj nr. 16317/09.09.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Alba sub nr. 16692/10.09.2015,  

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Dezvoltare economică, 

bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin (1) lit „b”; alin (3) lit. „f” din Legea  administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 35 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Judeţean Alba nr. 20/29.01.2015 prin care s-a aprobat Acordul de 

asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean  şi  Municipiul Blaj prin Consiliul Local,  în vederea 

realizării  în comun a obiectivului “Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj”; 

- Hotararea Consiliului Judeţean nr. 79 din 28.04.2015 prin s-a aprobat trecerea din proprietatea 

municipiului Blaj şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj în proprietatea judeţului 

Alba şi administrarea Consiliului judeţean Alba, a cotei de ½, în devălmăsie, din imobilul, teren şi 

construcţii,  identificat in CF. 72553 Blaj, cu nr.top/cadastral 72553, 72553-C1 si 72553-C2 în suprafaţa 

totala de 10.476 mp; 

- Hotararea Consiliului Judetean  nr. 97/28.05.2015 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico–

economici  si Devizul general privind cheltuielile de capital necesare realizării  în comun a obiectivului 

“Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj”. 

- Acordul de asociere nr. 7231/7851/2015  incheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean şi 

Municipiul Blaj prin Consiliul Local în vederea realizării  în comun a obiectivului “Amenajare baza de 

agrement în Municipiul Blaj”. 

 

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 aproba modificarea prevederilor clauzei 3 si a clauzei 8 din Acordul de asociere nr. 

7231/7851/2015, între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean şi Municipiul Blaj prin Consiliul Local, în 



vederea realizării  în comun a obiectivului “Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj” care va 

avea urmatorul cuprins:  

 

“  3. Valoarea acordului  

Valoarea prezentului acord de asociere este de 4.630.988 lei fara TVA reprezentand toate 

cheltuielile necesare realizarii obiectivului “Amenajare baza de agrement în Municipiul Blaj”, 

incepand cu proiectare, dirigentia de santier si cotele catre Inspectoratul de Stat in Constructii , 

inclusiv valoarea efectiva a realizarii investitiei rezultata in urma procedurii de achizitie publica , alte 

cheltuieli legale, legate de realizarea  obiectivului de investitii.       „  

respectiv, 

„ 8. Dispozitii finale  

8.1. Modificarea/completarea clauzelor prezentului acord se va face cu acordul partilor contractante, 

prin acte aditionale de catre ordonatorii principali de credite cu exceptia prevederilor privind valoarea 

acordului si drepturile de proprietate.         „   
       

Art.2. Direcţia dezvoltare şi bugete si Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 

- Municipiului Blaj 

- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE,                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion DUMITREL                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocna Mureș, 24.09.2015 

Nr. 161 

 

 


