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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea  proiectului de interes public 

judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în Judeţul  Alba” încheiat 

între Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al 

Județului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea  

proiectului de interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în 

Judeţul  Alba” încheiat între Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Unirea” al Județului Alba; 

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

pentru aplicarea  proiectului de interes public judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la 

situații de urgență în Judeţul  Alba” încheiat între Consiliul Județean Alba și Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13671 din 4 august 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- nota de fundamentare nr. 207000 din 8 august 2016 a Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență „Unirea” al Județului Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii  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. d, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 8 și art. 91 alin. 6 lit. 

a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 25 din Legea nr. 481/8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- capitolul 5, art. 20 din O.G. nr. 88/30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, 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 următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul de cooperare pentru aplicarea  proiectului de interes public 

judeţean „Creşterea eficienței intervențiilor la situații de urgență în Judeţul  Alba” încheiat 

între Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului 

Alba, potrivit anexei  – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 



Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba, 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Direcţiei juridică şi relații publice și 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

                                                                                           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Nr. 142 

Alba Iulia,  25 august 2016  

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 142/25 august 2016 

        JUDEȚUL ALBA,                                          INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII 

                     prin                                                                DE URGENŢĂ “UNIREA” AL 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                       JUDEŢULUI ALBA                                                                            

                    

    Nr. …………. din ………..….……                Nr. …………. din ………..….…… 

 

ACORD DE COOPERARE 

pentru aplicarea Proiectului de interes public judeţean 

„Creşterea eficienţei intervenţiilor la situații de urgență în Judeţul Alba” 

 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 din O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 25 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 

- art. 33 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă; 

- art.35 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul preşedinte al 

Consiliului Judeţean Alba, ION DUMITREL,  

și 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „UNIREA” AL 

JUDEŢULUI ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr. 10, judeţul Alba, 

reprezentat legal prin domnul inspector şef, colonel DOREL SOFICA, 

denumite în continuare părţi, au convenit la încheierea prezentului acord de cooperare. 

 

Capitolul I – Scopul acordului 

 

Art. 1. Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Judeţului Alba 

prin asigurarea resurselor financiare pentru realizarea studiului de fezabilitate, expertize, avize, 

acorduri și a proiectului tehnic, documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de 

construire şi detaliile de execuție, în vederea construirii unei clădiri P+1 în curtea 

inspectoratului, pentru gararea tehnicii de intervenţie şi realizarea de spaţii de lucru.  

 

Capitolul II – Obiectivele acordului 

Art. 2.  

1. Creşterea capacităţii operaţionale a structurilor de intervenţie; 

2. Realizarea unor spaţii de lucru adecvate pentru buna funcţionare a structurilor 

inspectoratului, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Judeţean de 

Conducere şi Coordonare a Intervenţiilor; 

3. Menţinerea tehnicii de intervenție în permanentă stare de operativitate, indiferent de starea 

vremii sau anotimp; 

4. Creșterea nivelului de protecţie al cetăţenilor din Judeţul Alba; 

5. Creșterea gradului de încredere al populaţiei în autorităţile locale şi cele profesioniste în 

domeniul situaţiilor de urgenţă, reflectat în sondajele publice. 

  

Capitolul III – Obligaţiile părţilor 

Art. 3. Pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor prezentului acord, părţile îşi 

asumă următoarele obligaţii: 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

► Asigurarea sumei de 70.000 lei, reprezentând costul studiului de  fezabilitate, 

expertize, avize, acorduri  (30.000 lei) și a proiectului tehnic, documentaţiei tehnice pentru 



obţinerea autorizaţiei de construire şi detaliile de execuție (40.000 lei), pentru construirea unei 

clădiri P+1; 

► Derularea procedurii de achiziţie a serviciilor necesare aplicării proiectului; 

► Îmbunătăţirea comunicării dintre factorii administraţiei publice locale şi reprezentanţii 

ISU Alba, prin realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricăreia dintre părţi. 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 “UNIREA” AL JUDEŢULUI ALBA 
► Asigură terenul necesar pentru realizarea proiectului propus; 

► Efectuează demersurile necesare către Ministerul Afacerilor Interne, pentru asigurarea 

resurselor financiare necesare construirii clădirii propuse; 

►Asigură suport în elaborarea documentațiilor aferente atribuirii contractelor de achiziție 

publică; 

► Urmărește modul de prestare a serviciilor calitativ și cantitativ, respectarea clauzelor 

contractuale; 

► Efectuează recepția serviciilor împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Alba; 

► După obţinerea finanţării de la bugetul de stat, efectuează toate procedurile de 

achiziţie pentru executarea lucrărilor propuse; 

► Planifică activităţi de pregătire comună şi stabilesc standarde minime de 

performanţă de atins în cadrul acestora. 

 

Capitolul IV – Monitorizare 

Art. 4. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba va prezenta 

preşedintelui Consiliului Judeţean Alba un raport privind activitatea desfăşurată în cadrul 

Proiectului, până la data de 31 decembrie 2016. 

Consiliul Judeţean Alba va analiza în ultima lună a anului 2016, modul de derulare a 

activităţii desfăşurate în cadrul Proiectului şi se vor lua sau propune măsurile care se impun, 

după caz, cu eventualitatea continuării proiectului şi în perioada următoare. 

 

Capitolul V – Durata acordului 

 

Art. 5. Perioada de derulare a prezentului acord este 1 septembrie – 31 decembrie 2016. 

 

 Prezentul acord de cooperare este întocmit în 2 exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare dintre părți. 

  

 JUDEȚUL ALBA                                       INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII 

               prin                                                             DE URGENŢĂ „UNIREA”   

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                   AL JUDEŢULUI ALBA 

        Preşedinte           Inspector şef 

                           Colonel 

            ION DUMITREL                          DOREL SOFICA 

 

 

   Direcția Dezvoltare și Bugete          Biroul Financiar – Contabilitate  

 Director executiv              Contabil şef 

 MARIAN AITAI              Lt.col. VICTORIA BUDIU 

 

 

         Serviciul Logistic 

             Şef serviciu 

            Col. CĂLIN CÎMPEAN 

 

 

Direcția Juridică și Relații Publice                          Consilier juridic 

            Cpt. DAN COSTÎNCEANU 


