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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de colaborare – cadru ce se va încheia între Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia pentru 

organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediția a III-a, în 

sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de 

Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România”  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare - cadru ce se va încheia 

între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Colegiul Economic “Dionisie Pop 

Marțian”Alba Iulia pentru organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, 

ediția a III-a, în sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei 

Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare 

- cadru ce se va încheia între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Colegiul Economic 

“Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia pentru organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu 

Alba Carolina, ediția a III-a, în sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea 

stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România”; 

 - raportul de specialitate nr. 5133/22 martie 2015 comun  al Direcției dezvoltare și bugete 

și Serviciului coordonare programe și proiecte din aparatul de specialitate al Consiliului județean 

Alba; 

       - solicitarea nr. 393 din 8 martie 2016 adresată Consiliului Județean Alba de Colegiul 

Economic “Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia, înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 4031 

din 8 martie 2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile  art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, 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 Acordul de colaborare – cadru ce se va încheia între  Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia pentru 

organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediția a III-a, în 

sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de 

Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România”, finanţat de Comisia Europeană în cadrul 

Acţiunii de pregătire „Scheme de Garantare pentru Tineri” 2012, și care se regăsește în anexa 

parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției Dezvoltare și 

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

județean Alba, 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, Colegiului Economic 

“Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului coordonare 

programe și proiecte din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 54 

Alba Iulia, 31 martie 2016 



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba nr. 54/23 martie 2016 

 

Județul Alba                                                                                         Colegiul Economic 

Consiliul Judeţean Alba                                                          “Dionisie Pop Marțian”Alba Iulia  

Nr. înreg.____________                                                                        Nr. înreg.__________ 

                                         

                         

 

ACORD DE COLABORARE CADRU 

pentru organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediția a III-a, 

în sustenabilitatea proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme 

de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România”  

 

încheiat astăzi, ________________ 

 

 

I. PĂRŢILE  SEMNATARE 

1. Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Ion I.C. Brătianu nr. l, judeţul Alba, având cod de înregistrare fiscală 4562583, cont bancar 

RO97TREZ00224590238XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat legal 

prin Ion Dumitrel – președinte și Marian Florin Aitai  – director executiv, în calitate de partener 

în cadrul acordului 

și 

Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, strada Octavian Goga nr. 11, județul Alba reprezentat legal prin prof. Nicolae Dan Anca – 

director, în calitate de partener în cadrul acordului 

 

În temeiul parteneriatului din cadrul Proiectului “Realizarea unui parteneriat în 

vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România” finanţat 

de Comisia Europeană în cadrul Acţiunii de pregătire „Scheme de Garantare pentru Tineri” 

2012 în cadrul căruia Consiliul Județean Alba a avut calitate de beneficiar al contractului de grant 

iar Colegiul “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia a avut calitate de şcoală pilot - beneficiar final, 

 

au convenit următoarele: 

 

II. OBIECTUL ACORDULUI 

Obiectul prezentului acord îl constituie organizarea în data de 21 aprilie 2016 a celei de 

a III-a ediții a Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, în sustenabilitatea 

proiectului “Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru 

Tineri în judeţul Alba, România”.  

 

III. DURATA 

Durata prezentului acord de colaborare este limitată și produce efecte de la momentul 

semnării sale de către părți și până la momentul finalizării evenimentului menționat la capitolul II, 

astfel încât orice obligații ale părților semnatare nu pot fi extinse în afara acestui interval și nici cu 

privire la alte atribuții decât cele convenite la capitolul IV.  

 

IV. ATRIBUȚIILE JUDEȚULUI ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba se angajează să contribuie financiar cu suma 

de 2.000 lei necesară achitării chiriei pentru sala Casei de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia, în 

vederea desfășurării Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediţia a III-a. 



Plata sumei prevăzută la alin. 1 se va face prin virament în contul Casei de Cultură a 

Sindicatelor Alba Iulia. 

 

V. ATRIBUȚIILE COLEGIULUI ECONOMIC “DIONISIE POP MARȚIAN” 

ALBA IULIA 

Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia se angajează: 

- să asigure organizarea Târgului Regional al firmelor de exercițiu Alba Carolina, ediţia 

a III-a din punct de vedere al programului de desfășurare, al activităților ce se vor derula pe 

perioada evenimentului; 

- să asigure cheltuielile ocazionate cu materialele consumabile, tipărirea materialelor de 

promovare ale firmelor de exercițiu și cheltuielile cu premiile. 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

Orice obligații ale părților semnatare nu pot fi extinse în afara intervalului menționat la 

capitolul III și nici cu privire la alte atribuții decât cele convenite la capitolul IV. 

Orice potențiale dispute între părțile semnatare, în realizarea prezentului Acord vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. 

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

 

 

Județul Alba 

Consiliul Judeţean Alba     Colegiul Economic  

                                                                                  “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia 

 

Preşedinte,       Director, 

Ion Dumitrel                            Nicolae Dan Anca 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 

 

Vizat C.F.P. 

 

Avizat consilier juridic 

 

 


