
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului cadru și a Procesului verbal – cadru de predare-preluare a 

bunurilor achiziționate de Consiliul județean Alba în cadrul proiectului « Oportunităţi sporite 

pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, 

pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă» – ID proiect 

126058,  finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 decembrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Protocolului cadru și 

a Procesului verbal - cadru de predare-preluare a bunurilor achiziționate de Consiliul județean Alba 

în cadrul proiectului «Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de 

muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, 

flexibilă şi inclusivă» – ID proiect 126058, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; 

- proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Protocolului cadru și a Procesului verbal - 

cadru de predare-preluare a bunurilor achiziționate de Consiliul județean Alba în cadrul proiectului 

«Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile 

Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă» 

– ID proiect 126058, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013; 

- raportul de specialitate nr. 23847/14 decembrie 2015 comun  al Direcției Dezvoltare și 

Bugete și Serviciului Coordonare Programe și Proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului 

județean Alba; 

- hotărârea nr. 10/16.12.2015 a Adunării Generale a Acţionarilor S.C. “Drumuri şi Poduri 

Locale Alba“ SA privind propunerea de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 

“Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pe anul 2015, înregistrată la registratura Consiliului judeţean 

Alba sub nr. 24106 din 16.12.2015. 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului. 

Ținând cont de prevederile: 

- Contractului de finanţare identificat sub nr.POSDRU/125/5.1/S/126058 şi înregistrat sub 

nr. OIRPOSDRU  Nord- Est nr. 4905/03.04.2014 încheiat cu Judeţul Alba; 

- art. 10 din Acordul de Parteneriat dintre Consiliul Judeţean Alba, Asociaţia pentru 

Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Alba, Asociaţia Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active (ASMEA) – Ocna 

Mureş, IBS-CEMES Institut GmbH – Landul Brandenburg, Germania şi Asociaţia Prometeu – 

Câmpia Turzii, anexa nr. 3 la Contractul de finanțare; 

- Subsecțiunea "Sustenabilitatea Proiectului" din cuprinsul Cererii de finanţare - anexa nr. 1 la 

Contractul de finanțare – astfel cum a fost modificată prin Actul adițional nr. 7, transmis spre 

aprobare OIRPOSDRU Regiunea Centru. 
Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 6 lit. a, art. 121 alin. 1-2 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 



HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Protocolul cadru și procesul verbal ce se va încheia cu partenerii din cadrul 

proiectului «Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din 

regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 

inclusivă» – ID proiect 126058, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, respectiv Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare 

Durabilă Someş Dej, Asociaţia Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active (ASMEA) – Ocna 

Mureş și Asociaţia Prometeu – Câmpia Turzii, protocol ce va avea ca obiect predarea respectiv 

preluarea bunurilor achiziționate de Consiliul județean Alba în cadrul proiectului menționat și care se 

regăsesc în anexa nr. 1 și anexa nr. 1a – părți integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2. – Asupra bunurilor achiziționate pentru îndeplinirea indicatorilor privind formarea 

profesională în domeniul tehnologiilor de vârf și a proceselor asistate de calculator, se constituie 

dreptul de folosință gratuită al Asociației pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba, pe o perioadă de 

3 ani, perioada de sustenabilitate a proiectului prezentat la art.1, în urma predării respectiv preluarii 

pe bază de protocol și proces verbal încheiat între părți, conform anexei nr. 2  și anexei nr. 2a – părți 

integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 87/2014 privind înființarea Centrului 

Regional de Resurse pentru ocupare și Formare Profesională în cadrul proiectului "Oportunități 

sporite pentru șomeri și persoanele în căutarea unui loc de muncă în regiunile Centru și Nord-Vest, 

pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă" finanțat prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 

"Promovarea măsurilor active de ocupare" DMI 5.1 "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active 

de ocupare", își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri. 

 

Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al județului și pe pagina web www.cjalba.ro și se 

comunică: Prefectului județului Alba; persoanelor juridice nominalizate în cuprinsul hotărârii; 

Direcției de Dezvoltare și Bugete și Serviciului Coordonare Programe și Proiecte din aparatul de 

specialitate al Consiliului județean Alba. 

 

 

       PREŞEDINTE, 

   Ion DUMITREL   
 

           Contrasemnează 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Nr. 194 

Alba Iulia, 22 decembrie 2015 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba  

nr.194 /22.12.2015 

 

Consiliul Judeţean Alba Partener 

Nr. înreg.____________                                                                     ____________________ 

                        Nr. înreg.__________ 

 

 

PROTOCOL CADRU 

de predare-preluare a bunurilor achiziționate de Consiliul județean Alba în cadrul proiectului  

«Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile 

Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 

inclusivă» – ID proiect 126058, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 

 

încheiat astăzi, ________________ 

 

I. PĂRŢILE   

1. Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu   

nr. l,  judeţul Alba  reprezentat legal prin domnul Florin-Claudiu ROMAN, în calitate de Beneficiar al 

contractului de finanțare identificat sub nr. POSDRU/125/5.1/S/126058  şi înregistrat sub nr. 

OIRPOSDRU  Nord - Est nr. 4905/03.04.2014 încheiat cu Judeţul Alba 

şi 

Asociația ______________________________________________cu sediul în 

_____________________________reprezentat legal prin Director____________________, în 

calitate de Partener nr ..., conform Acordului de Parteneriat - anexă la Contractul de finanţare nr. 

4905/03.04.2014 

 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ______/22 decembrie 

2015, ale art. 6 alin. 17 din Contractul de finanţare și ale art. 10 alin. 2 din Acordul de parteneriat 

nr. 9875/27.06.2013 la Proiectul « Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui 

loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii 

modernă, flexibilă şi inclusivă» finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, denumit în continuare Proiectul, au convenit următoarele: 

 

II. OBIECTUL 

Obiectul acestui protocol este predarea - preluarea bunurilor achiziţionate de solicitant - 

Consiliul Judeţean Alba şi cuprinse în lista de inventar anexată și de a stabili drepturile şi obligaţiile 

părţilor în vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului.  

Predarea – preluarea se va efectua în prezenţa Comisiei de predare, din partea Consiliului 

Judeţean Alba şi a Comisiei de preluare, din partea Asociației_____________________________, 

prin inventarierea faptică a bunurilor cuprinse în lista de inventar ce face parte integrantă din 

prezentul Protocol. 

 După inventarierea faptică şi, potrivit datelor din evidenţa contabilă, 

Asociația___________________ va prelua bunurile cuprinse în lista de inventar ce face parte 

integrantă din prezentul Protocol în valoare totală de inventar  în sumă de _____________.  

 

III. DURATA 

Durata protocolului este de la momentul semnării de către părţi până în luna decembrie 2018, 

conform art. 6 alin. 17 din Contractul de finanţare.  

 

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE JUDEŢULUI ALBA PRIN CONSILIUL 

JUDEȚEAN ALBA 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba are dreptul să solicite Asociației furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de bunurile achiziţionate prin proiect şi activităţile desfăşurate în 

legătură cu acestea, în scopul monitorizării sustenabilităţii Proiectului.    

 



V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI ______________________________ 

alin. 1 Asociația, în calitate de proprietar al bunurilor preluate, îşi va exercita drepturile 

asupra acestora.  

alin. 2 Asociația, în calitate de proprietar al bunurilor preluate, achiziţionate prin proiect se 

obligă: 

- să folosească bunurile în scopul pentru care au fost achiziţionate prin proiect;  

- să nu înstrăineze bunurile; 

- să nu încredinţeze terţilor bunurile pentru realizarea de activităţi economice, în scopul 

obţinerii de venituri; 

- să nu constituie gaj, ipotecă sau altă formă de garanţie asupra oricăruia dintre bunuri.  

alin. 3 Asociația___________________________________ prin reprezentantul său legal se 

angajează să permită reprezentanţilor reprezentanţilor OIR POSDRU accesul la locaţiile, bunurile şi 

documentele în legătură cu desfăşurarea activităţilor proiectului în cazul realizării unui audit în 

perioada de sustenabilitate, adică până în luna decembrie 2018, conform clauzelor contractului de 

finanţare.  

 

IV. DISPOZIŢII FINALE 
alin. 1 Bunurile care fac obiectul prezentului protocol vor fi predate respectiv preluate de părți 

pe bază de proces verbal încheiate de acestea, în prezența comisiilor numite în acest sens, în urma 

inventarierii faptice a bunurilor 

alin. 2 Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Protocol sau în legătură cu el, pe care 

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

alin. 3 Prezentul Protocol are ca Anexă – Lista de inventariere a obiectelor de inventar. 

alin. 4 Prezentul Protocol s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

    Consiliul Judeţean Alba     Asociația______________________ 

 

        Vicepreşedinte,       Director, 

Florin-Claudiu ROMAN                         

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1a la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba  

nr. 194/22.12.2015 

 

 

Judeţul Alba prin  Asociația 

Consiliul Judeţean Alba ____________________ 

Nr. înreg.____________                                                           Nr. înreg.__________ 

 

 

PROCES VERBAL 

de predare-preluare a bunurilor achiziționate de Consiliul județean Alba în cadrul proiectului 

«Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile 

Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 

inclusivă» – ID proiect 126058, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013  

 

încheiat astăzi, ________________ 

 

 Între,  

 

Comisia de predare formată din  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

din partea Consiliului Judeţean Alba Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. l, judeţul Alba, în calitate de predător  

 

Şi 

 

Comisia de preluare formată din 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

din partea Asociației ______________________________________________________ cu sediul în 

______________________________reprezentată legal prin Director_______________, (sau prin 

împuternicit) _________________,  în calitate de primitor 

 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ______/22 decembrie 

2015 şi Protocolului încheiat,  s-a întocmit prezentul PROCES VERBAL pentru predarea - preluarea 

bunurilor achiziţionate şi cuprinse în lista de inventar anexă, prin inventarierea faptică a bunurilor.  

 

 Valoarea de inventar a bunurilor este în sumă de _____________.  

 

 Anexă. Lista de inventariere a obiectelor de inventar. 

  

 Prezentul proces verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 Am predat                        Am preluat 

 

               Comisia de predare     Comisia de preluare 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba  

nr. 194/22.12.2015 

 

Consiliul Judeţean Alba Partener 

Nr. înreg.____________                                                                     ____________________ 

                        Nr. înreg.__________ 

 

 

PROTOCOL CADRU 

de predare-preluare a bunurilor achiziționate de Consiliul județean Alba în cadrul proiectului  

«Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile 

Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 

inclusivă» – ID proiect 126058, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 

 

încheiat astăzi, ________________ 

 

 

I. PĂRŢILE   

1. Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu   

nr. l,  judeţul Alba  reprezentat legal prin domnul Florin-Claudiu ROMAN, în calitate de Beneficiar al 

contractului de finanțare identificat sub nr. POSDRU/125/5.1/S/126058  şi înregistrat sub nr. 

OIRPOSDRU  Nord- Est nr. 4905/03.04.2014 încheiat cu Judeţul Alba pentru Proiectul  

«Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile 

Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă» 

finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-201, denumit în 

continuare Proiectul 

şi 

Asociația pentru Dezvoltare Socio – Econonomică Alba cu sediul în orașul Cugir, str. 

Victoriei, nr. 8 A, județul Alba, reprezentat legal prin președintele Asociației, domnul Emil-Nicolae 

Muntean, denumită în continuare Asociația   

 

în conformitate cu prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ______/22 

decembrie 2015, au convenit următoarele: 

 

II. OBIECTUL 

Obiectul acestui protocol este constituirea  dreptului de folosință gratuită al Asociației asupra 

bunurilor achiziţionate de beneficiar  - Consiliul Judeţean Alba pentru îndeplinirea indicatorilor 

privind formarea profesională în domeniul tehnologiilor de vârf și a proceselor asistate de calculator 

și de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului.  

Predarea – preluarea se va efectua în prezenţa Comisiei de predare, din partea Consiliului 

Judeţean Alba şi a Comisiei de preluare, din partea Asociației, prin inventarierea faptică a bunurilor. 

 După inventarierea faptică şi, potrivit datelor din evidenţa contabilă, Asociația va dobândi 

dreptul de folosință gratuită asupra bunurilor cuprinse în lista de inventar în valoare totală de inventar  

în sumă de _____________.  

 

III. DURATA 

Durata protocolului este de la momentul semnării de către părţi până în luna decembrie 2018, 

conform art. 6 alin. 17 din Contractul de finanţare.  

 

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE JUDEŢULUI ALBA PRIN CONSILIUL 

JUDEȚEAN ALBA 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba are dreptul să solicite Asociației furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de bunurile achiziţionate prin proiect şi activităţile desfăşurate în 

legătură cu acestea, în scopul monitorizării sustenabilităţii Proiectului.    

 



V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI  
alin. 1 Asociația îşi va exercita dreptul de folosință gratuită asupra bunurilor preluate.   

alin. 2 Asociația se obligă: 

- să folosească bunurile în scopul pentru care au fost achiziţionate prin proiect;  

- să nu înstrăineze bunurile; 

- să nu încredinţeze terţilor bunurile pentru realizarea de activităţi economice, în scopul 

obţinerii de venituri; 

-să nu constituie gaj, ipotecă sau altă formă de garanţie asupra oricăruia dintre bunuri.  

alin. 2 Asociația  prin reprezentantul său legal se angajează să permită reprezentanţilor 

reprezentanţilor OIR POSDRU accesul la locaţiile, bunurile şi documentele în legătură cu 

desfăşurarea activităţilor proiectului în cazul realizării unui audit în perioada de sustenabilitate, adică 

până în luna decembrie 2018, conform clauzelor contractului de finanţare.  

 

IV. DISPOZIŢII FINALE 
alin. 1 Bunurile care fac obiectul prezentului protocol vor fi predate respectiv preluate de părți 

pe bază de proces verbal încheiate de acestea, în prezența comisiilor numite în acest sens, în urma 

inventarierii faptice a bunurilor 

alin. 2 Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Protocol sau în legătură cu el, pe care 

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

alin. 3 Prezentul Protocol are ca Anexă – Lista de inventariere a obiectelor de inventar. 

alin. 4 Prezentul Protocol s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

    Consiliul Judeţean Alba     Asociația______________________ 

 

        Vicepreşedinte,       Director, 

Florin-Claudiu ROMAN                         

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2a la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba  

nr. 194/22.12.2015 

 

 

Judeţul Alba prin  Asociația 

Consiliul Judeţean Alba ____________________ 

Nr. înreg.____________                                                           Nr. înreg.__________ 

 

 

PROCES VERBAL 

de predare-preluare a bunurilor achiziționate de Consiliul județean Alba în cadrul proiectului 

«Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile 

Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 

inclusivă» – ID proiect 126058, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013  

 

încheiat astăzi, ________________ 

 

 Între,  

 

Comisia de predare formată din  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

din partea Consiliului Judeţean Alba Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. l, judeţul Alba, în calitate de predător  

 

Şi 

 

Comisia de preluare formată din 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

din partea Asociației pentru Dezvoltare Socio – Econonomică Alba cu sediul în orașul Cugir, str. 

Victoriei, nr. 8 A, județul Alba, reprezentat legal prin președintele Asociației, domnul Emil-Nicolae 

Muntean, în calitate de primitor 

 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ______/22 decembrie 

2015 şi Protocolului încheiat,  s-a întocmit prezentul PROCES VERBAL pentru predarea - preluarea 

bunurilor achiziţionate şi cuprinse în lista de inventar anexă, prin inventarierea faptică a bunurilor.  

 

 Valoarea de inventar a bunurilor este în sumă de _____________.  

 

 Anexă: Lista de inventariere a obiectelor de inventar. 

  

 Prezentul proces verbal s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 Am predat                        Am preluat 

 

               Comisia de predare     Comisia de preluare 


