
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului cadru de asigurare a sustenabilităţii proiectului “Cetăţenie şi 

educaţie prin media în context european” finanţat de Comisia Europeană în cadrul Lifelong 

Learning Programme, Comenius Regio Partnerships 2013 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 25 februarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului cadru de asigurare a 

sustenabilităţii proiectului “Cetăţenie şi educaţie prin media în context european” finanţat de 

Comisia Europeană în cadrul Lifelong Learning Programme, Comenius Regio Partnerships 2013; 

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

asigurare a sustenabilităţii proiectului “Cetăţenie şi educaţie prin media în context european” 

finanţat de Comisia Europeană în cadrul Lifelong Learning Programme, Comenius Regio 

Partnerships 2013; 

- raportul de specialitate nr. 2107/09.02.2016 comun al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi 

Serviciului coordonare programe şi proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- contractului de finanţare nr. 7/17.09.2013 încheiat între Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Consiliul Județean Alba; 

- cererii de finanțare aferentă proiectului „Cetăţenie şi educaţie prin media în context 

european” finanţat de Comisia Europeană în cadrul Lifelong Learning Programme, Comenius 

Regio Partnerships 2013 

Luând în considerare : avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare 

economică, bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile:  

 - art. 91 alin. 1 lit. e şi alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi 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 următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă Protocolul cadru pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului “Cetăţenie 

şi educaţie prin media în context european” finanţat de Comisia Europeană în cadrul Lifelong 

Learning Programme, Comenius Regio Partnerships 2013, ce se va încheia între Consiliul 

Judeţean Alba şi unitățile de învățământ Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia respectiv Şcoala 

Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, și care se regăsește în anexa parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

  

            Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi 

Serviciul coordonare programe va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba şi Direcţiilor din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

Nr. 34 

Alba Iulia, 25 februarie 2016 



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba nr. 34/25 februarie 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba         Colegiul/Şcoala  

                                                                                                            ____________________ 

Nr. înreg. ____________                       Nr. înreg.__________ 

 

 

 

PROTOCOL CADRU 

de asigurare a sustenabilităţii proiectului “Cetăţenie şi educaţie prin media în context 

european” finanţat de Comisia Europeană în cadrul Lifelong Learning Programme, 

Comenius Regio Partnerships 2013 

 

 

 

I. PĂRŢILE   

1. Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. l, judeţul 

Alba  reprezentat legal prin Preşedinte Ion Dumitrel, în calitate de beneficiar al contractului de 

grant 

și 

2. Colegiul/Şcoala ______________________________________________cu sediul în 

_____________________________reprezentat legal prin Director____________________, în 

calitate de beneficiar final 

 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 34/25 februarie 

2016, ale cererii de finanţare şi ale contractului de finanţare nr. 7/17.09.2013 la Proiectul 

“Cetăţenie şi educaţie prin media în context european” finanţat de Comisia Europeană prin 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 

(ANPCDEFP), în cadrul Lifelong Learning Programme, Comenius Regio Partnerships 2013, 

denumit în continuare Proiectul, au convenit următoarele: 

 

II. OBIECTUL 

 

1. Obiectul acestui protocol este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în vederea 

asigurării sustenabilităţii Proiectului.  

2. Sustenabilitatea include predarea - preluarea cu titlu gratuit a bunurilor achiziţionate de 

solicitant - Consiliul Judeţean Alba şi cuprinse în lista de inventar anexată, precum şi activităţile 

stabilite în cadrul parteneriatului. 

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

Judeţean Alba şi a Comisiei de preluare, din partea  Colegiului/Şcolii  ______________________ 

_____________________, 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, Colegiul/Şcoala 

___________________ 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 31 decembrie 2018, 

conform clauzelor contractului de finanţare.  

 

 



IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA 

1. Consiliul Judeţean Alba are dreptul să solicite Colegiului/Şcolii furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de bunurile achiziţionate prin proiect şi preluate, precum şi de 

activităţile desfăşurate în legătură cu acestea, în scopul monitorizării sustenabilităţii Proiectului.   

2. Consiliul Judeţean Alba are obligaţia de a realiza monitorizarea sustenabilităţii 

proiectului în Colegiul/Şcoala ________________________________, conform obligaţiilor 

stabilite în contractul de grant. 

 

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE Colegiului/Şcolii __________________________ 

1. Colegiul/Şcoala, în calitate de beneficiar final al bunurilor achiziţionate prin proiect şi 

preluate, îşi va exercita drepturile asupra acestora.   

2. Colegiul/Şcoala, în calitate de beneficiar final al bunurilor achiziţionate prin proiect şi 

preluate: 

- se obligă să folosească bunurile în scopul pentru care au fost achiziţionate prin proiect şi 

pentru orice alte activităţi care au ca obiectiv dezvoltarea aptitudinilor elevilor de iniţiativă, spirit 

antreprenorial, creativitate, expresie artistică;  

- se obligă să nu înstrăineze bunurile; 

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

scopul obţinerii de venituri; 

- se obligă să nu constituie gaj, ipotecă sau altă formă de garanţie bancară asupra oricăruia 

dintre bunuri. 

3. Toate documentele realizate în legătură cu desfăşurarea activităţilor proiectului şi aflate 

în păstrarea Colegiului/Şcolii ________________________________ se vor arhiva şi păstra cel 

puţin până în 31 decembrie 2018, conform clauzelor contractului de finanţare.  

4. Colegiul/Şcoala ___________________________________ prin reprezentantul său 

legal se angajează să permită reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba monitorizarea pe perioada 

sustenabilităţii proiectului, iar reprezentanţilor ANPCDEFP sau Comisiei Europene accesul la 

locaţiile, bunurile şi documentele în legătură cu desfăşurarea activităţilor proiectului în cazul 

realizării unui audit în perioada de sustenabilitate, adică până în 31 decembrie 2018, conform 

clauzelor contractului de finanţare.  

 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

1. 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. 

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

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

 

 

Consiliul Judeţean Alba     Colegiul/Şcoala ______________________ 

 

Preşedinte,       Director, 

Ion Dumitrel                         ___________________________________ 

 

 

 

 

       P. PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 


