
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de Cooperare încheiat între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Baroul Alba  în vederea 

organizării Conferinței ”Provocările cu care se confruntă Avocatul în Europa Secolului XXI” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 2 iunie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare încheiat între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Baroul Alba  în 

vederea organizării Conferinței ”Provocările cu care se confruntă Avocatul în Europa Secolului 

XXI” în cadrul celui de al XXX -lea Congres General al Uniunii Avocaților Europeni, ce va avea 

loc la Alba Iulia în perioada 24-26 iunie 2016; 

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

încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia și Baroul Alba  în vederea organizării Conferinței ”Provocările cu care se confruntă Avocatul 

în Europa Secolului XXI” în cadrul celui de al XXX -lea Congres General al Uniunii Avocaților 

Europeni, ce va avea loc la Alba Iulia în perioada 24-26 iunie 2016; 

- raportul de specialitate nr. 9309/31 mai 2016 comun, al Direcţiei juridice şi relaţii publice 

şi Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

- solicitarea nr. 8715/2016 a Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9167/2016; 

- solicitarea nr. 211/2016 a Uniunii Naționale a Barourilor din România - Baroului Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3784/2016;  

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

economică, bugete, strategii și 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 Cooperare încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Baroul Alba  în vederea organizării 

Conferinței ”Provocările  cu care se confruntă Avocatul în Europa Secolului XXI”, în cadrul celui 

de al XXX - lea Congres General al Uniunii Avocaților Europeni, ce va avea loc la Alba Iulia în 

perioada 24-26 iunie 2016, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Direcției juridică și relații publice 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 comunică și se înaintează: Prefectului Judeţului Alba, Universității ”1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, Baroului Alba, Direcţiei dezvoltare și bugete și Direcției juridică și 

relații publice din  cadrul Consiliului Judeţean Alba.   

                  CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                     

    Ion  DUMITREL         Vasile BUMBU 

 

Nr. 96 

Alba Iulia, 2 iunie  2016 



Anexa la Hotărârea  
 Consiliului Județean Alba nr. 96/2 iunie 2016 

 

ROMÂNIA                   ROMÂNIA                                      ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                 Universitatea                                    Baroul Alba 

Consiliul Judeţean Alba      “1 Decembrie 1918”Alba Iulia 

Nr.înreg._____________            Nr.înreg.________________                 Nr.înreg._________ 

 

 

 

ACORD  DE COOPERARE 

 

I. PĂRȚILE: 

1. Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 

lulia, Piața Ion I.C. Bratianu, nr. 1, județul Alba având codul unic de înregistrare fiscală 4562583, 

cont bancar RO79TREZ24A800110550113X deschis la Trezoreria Municipiului Alba lulia, 

reprezentat legal prin domnul Ion Dumitrel - preşedinte, în calitate de parte asociată 1; 

 

2. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

strada Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba având codul unic de înregistrare fiscală 5665935 cont 

bancar RO06TREZ00220F335000XXXX deschis la Trezorezia Municipiului Alba  reprezentat 

legal prin domnul prof. univ.dr. Daniel Breaz - rector, în calitate de parte asociată 2; 

și 

3. BAROUL ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. Teilor nr. 15, județul Alba, cod fiscal 

4562630, e-mail: office@barou-alba.ro, web: www.barou-alba.ro, telefon: 0258.812.905, cont 

bancar: RO44INGB0000999905742228 ING BANK ALBA IULIA, reprezentat legal prin av. dr. 

Mihai Baco – decan  - în calitate de parte asociata 3; 

 

avand în vedere că 

 

 Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, este autoritate a administraţiei publice locale 

care asigură conform legii, serviciile publice de interes judeţean precum şi alte activităţi care au ca 

scop promovarea interesului judeţului şi ale cetăţenilor săi în domenii precum educaţie, cultură, 

turism, cooperare internaţională;  

 

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi 

cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ, cu personalitate 

juridică, fără scop lucrativ, apolitică și nonprofit, care are ca scop formarea profesională a 

studenţilor în concordanţă cu standardele europene ale învăţământului superior, precum şi 

perfectionarea continuă a cadrelor didactice şi a cercetătorilor care activează în diferite domenii de 

competenţă, promovarea cercetării științifice şi a dezvoltarea mediului academic;  

  

 Baroul Alba este o persoană juridică română, de interes public, care reunește toţi avocaţii 

înscrişi în tabloul avocaţilor care au sediul profesional principal în Județul Alba şi care promovează 

profesia de avocat, inclusiv sub aspectul reglementării acestei profesii, organizării de  evenimente 

şi dezbateri publice pe teme de interes pentru domeniul juridic precum şi pentru mediul 

instituţional;  

 

  

 Entităţile juridice prezentate intenţionează organizarea Conferinţei cu tema „Provocările cu 

care se confruntă avocatul în Europa secolului XXI”,  eveniment ştiinţific destinat specialiştilor 

în drept, experților, studenţilor, cadrelor didactice, comunităţii academice din Judeţul Alba în 

cadrul celui de al XXX-lea Congres General al Uniunii Avocaților Europeni ce va avea loc la Alba 

Iulia în perioada 24-26 iunie 2016. 

 Prin amploarea și programul manifestării precum și importanța participanților, acțiunea va 

contribui la promovarea la nivel european a imaginii și potențialului cultural, educațional și turistic 

ale Județului Alba, plasând orașul Alba Iulia alături de cele mai importante orașe ale Europei în 

mailto:office@barou-alba.ro
http://www.barou-alba.ro/


care au avut loc edițiile anterioare ale acestei manifestari, orașe precum Roma, Viena, Bruxelles, 

Barcelona, Lisabona, 

 Tema evenimentului propus porneşte de la premisa că într-o societate întemeiată pe valorile 

democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol esenţial, el fiind indispensabil justiţiei şi 

justiţiabililor, iar scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apărarea 

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept 

public şi de drept privat; 

 

 

convin asupra încheierii prezentului acord de cooperare în următoarele condiții: 

 

 

ARTICOLUL 1- OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE 

1.1. Obiectul Acordului de Cooperare îl constituie organizarea  Conferinței „Provocările cu care 

se confruntă avocatul în Europa secolului XXI” în colaborare  cu  Universitatea "1 Decembrie 

1918" Alba Iulia și Baroul Alba, în perioada 24-26 iunie 2015, la Alba Iulia, 

1.2. Prezentul Acord de Cooperare stabilește cadrul de desfășurare a  Conferinței „Provocările cu 

care se confruntă avocatul în Europa secolului XXI”. 

 

ARTICOLUL 2 — DURATA ACORDULUI 

Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin Hotărâre a Consiliului Județean Alba 

și semnării de către celelalte părți, fiind valabil 30 de zile. 

 

ARTICOLUL 3 - RESURSE FINANCIARE 

3.1. Resursele financiare necesare realizării evenimentului sunt constituite din contribuția Județului 

Alba, contribuția Universității "1 Decembrie 1918" Alba lulia, contribuția Baroului Alba și alte 

surse provenite din donații sau sponsorizări. 

3.2. Contributia Județului Alba este în cuantum de 20.000 lei. 

 

ARTICOLUL 4 - RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR 

4.1. Partea Asociată 1: 

• Județul Alba alocă suma de 20.000 lei din bugetul propriu al Județului Alba pe anul 2016  

necesară pentru organizarea Conferinței „Provocările cu care se confruntă avocatul în Europa 

secolului XXI”, respectiv pentru asigurarea serviciilor de traducere simultană şi a cheltuielilor de 

protocol.  

• suma alocată va fi transferată în contul Universității "1 Decembrie 1918" Alba Iulia; 

• suma alocată va fi utilizată strict pentru destinația indicată, în caz contrar urmând a fi 

recuperată. 

4.2. Partea Asociată 2: 

• asigură folosința gratuită a spațiilor proprii pentru desfășurarea lucrărilor conferinței 

„Provocările cu care se confruntă avocatul în Europa secolului XXI”, în cadrul celui de al XXX-

lea Congres General al Uniunii Avocatilor Europeni; 

• asigură gratuit facilitățile și personalul necesar pentru organizarea activităților; 

• îşi asumă responsabilitatea utilizării sumei alocate prin prezentul Acord, în conformitate cu 

destinația stabilită; 

• întocmește un Raport de activitate privind desfășurarea Conferinței și cheltuirea sumei 

alocate prin prezentul Acord. 

4.3. Partea Asociată 3: 

• întocmește lista participanților; 

• întocmește Agenda de desfășurare a evenimentului; 

• organizează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procedura de desfășurare a 

evenimentului; 

• suportă toate costurile necesare organizării Conferinței, altele decât cele menționate în 

prezentul Acord; 

• va promova Județul Alba prin menționarea acestuia ca partener în organizarea 

evenimentului, pe parcursul promovării și desfășurării evenimentului, inscripționând la loc vizibil 

denumirea și stema Județului Alba; 



 

ARTICOLUL 5 — CONFLICTUL DE INTERESE 

Părțile se obligă să ia toate precauțiile necesare pentru a evita orice conflict de interese, urmând ca 

fiecare parte asociată să fie informată imediat despre orice situație care conduce sau ar putea 

conduce la apariția unui conflict de interese. 

 

ARTICOLUL 6 — CONFIDENȚIALITATEA 

Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea oricăror documente, informații sau alte materiale 

comunicate lor în mod confidențial. 

 

ARTICOLUL 7 — MODIFICAREA ACORDULUI DE COOPERARE 

Orice modificare a Acordului de Cooperare trebuie facută în scris, printr-un amendament care 

trebuie acceptat de celelelte părți. Partea care solicita modificarea trebuie să informeze celelalte 

părți cu cel putin 10 zile înainte de data intrării în vigoare a amendamentului, cu excepția cazurilor 

foarte bine justificate. 

 

ARTICOLUL 8 — DIVERGENȚE 

Toate divergențele rezultând din punerea în practică a prezentului Acord de Cooperare trebuie 

rezolvate pe cale amiabilă. 

 

      Încheiat la Alba Iulia, la data de ... iunie 2016  în 4 (patru) exemplare originale în limba 

română. 

 

Județul Alba, prin     Universitatea “1 Decembrie 1918”              Baroul Alba 

Consiliul Judeţean Alba   Alba Iulia   

 

 

     Preşedinte,     Rector,                                                 Decan,  

Ion DUMITREL  prof. univ. dr. Daniel BREAZ                  av. dr. Mihai Baco 

 

 

 

 

     Director executiv, 

 Marian-Florin AITAI 

 

 

 

Vizat CFP 

 

 

 

Consilier juridic 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

ERATĂ 

la Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.96/02 iunie 2016 privind aprobarea 

Acordului de Cooperare încheiat între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Baroul Alba, în vederea organizării 

Conferinţei ,, Provocările cu care se confruntă avocatul în Europa secolului XXI”  

 

 

           Având în vedere eroarea materială strecurată în Anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr.96/02 iunie 2016  - ACORD DE COOPERARE – în cuprinsul alineatului 

1.1. al Articolului 1 – Obiectul Acordului de cooperare, constând în indicarea greșită a anului 

2015 în loc de anul 2016, 

            Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. nr.96/02 iunie 2016  - ACORD DE 

COOPERARE, la ARTICOLUL 1 – OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE, alineatul 

1.1.,se va citi: 

          "1.1. Obiectul Acordului de Cooperare îl constituie organizarea Conferinţei ,, 

Provocările cu care se confruntă avocatul în Europa secolului XXI”, în colaborare cu 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Baroul Alba, în perioada 24 – 26 iunie 2016, 

la Alba Iulia ". 

. 

 PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

                                                                                         Vasile BUMBU 

 


