
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de  cooperare nr. 18189/2020/1 octombrie 

2015 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Berghin, prin Consiliul 

local al comunei Berghin,  pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces 

liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului”, aprobarea Actului adițional nr. 1 la 

Acordul de  cooperare nr. 19275/4443/16 octombrie 2015 încheiat între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Șpring, prin Consiliul local al comunei Șpring,  pentru 

implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice 

din comunele judeţului”, aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de  cooperare nr. 

20821/7534/6 noiembrie 2015 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Comuna Roșia Montană, prin Consiliul local al comunei Roșia Montană,  pentru implementarea 

Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele 

judeţului” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 septembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de  cooperare nr. 

18189/2020/1 octombrie 2015 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna 

Berghin, prin Consiliul local al comunei Berghin, pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor 

puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului”, aprobarea Actului adițional 

nr. 1 la Acordul de  cooperare nr. 19275/4443/16 octombrie 2015 încheiat între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Șpring, prin Consiliul local al comunei Șpring,  pentru 

implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din 

comunele judeţului”, aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de  cooperare nr. 20821/7534/6 

noiembrie 2015 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Roșia Montană, 

prin Consiliul local al comunei Roșia Montană,  pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor 

puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului” ; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la 

Acordul de  cooperare nr. 18189/2020/1 octombrie 2015 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Comuna Berghin, prin Consiliul local al comunei Berghin, pentru implementarea 

Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele 

judeţului”, aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de  cooperare nr. 19275/4443/16 octombrie 

2015 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Șpring, prin Consiliul local al 

comunei Șpring,  pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet 

în locaţii publice din comunele judeţului”, aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de  cooperare 

nr. 20821/7534/6 noiembrie 2015 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna 

Roșia Montană, prin Consiliul local al comunei Roșia Montană,  pentru implementarea Proiectului 

„Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului” ; 

- raportul de specialitate nr. 16664/22 septembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 

nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 6 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 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. I. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de  cooperare nr. 18189/2020/1 

octombrie 2015 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Berghin, prin 

Consiliul local al comunei Berghin, pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de 

acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului”, aprobarea Actului adițional nr. 1 la 

Acordul de  cooperare nr. 19275/4443/16 octombrie 2015 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Comuna Șpring, prin Consiliul local al comunei Șpring,  pentru implementarea 

Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele 

judeţului”, aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de  cooperare nr. 20821/7534/6 noiembrie 

2015 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Roșia Montană, prin 

Consiliul local al comunei Roșia Montană,  pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte 

de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului”, potrivit anexelor nr. 1-3 – părți 

integrante ale prezentei hotărâri. 

         Art. II. 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, comunelor Berghin, Șpring și 

Roșia Montană, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcției juridică și 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. 177 

Alba Iulia, 29 septembrie 2016  

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba  nr. 177/29 septembrie 2016 

ROMÂNIA                                                                              ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA                                                                   JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                     CONSILIUL LOCAL BERGHIN 

Str. Piața I.I.C Brătianu nr.1, Alba Iulia                                      Berghin, nr. 361 
   Nr.                                                                                                          Nr. 

 

Act adițional nr. 1 la Acordul de  cooperare nr. 18189/2020/1 octombrie 2015 încheiat 

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Berghin, prin Consiliul local al  

comunei Berghin,  pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la 

internet în locaţii publice din comunele judeţului”  

 

            încheiat între 
JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în Alba Iulia,  Piaţa Ion 

I.C. Brătianu nr.1, telefon: 0258.813380, fax: 0258.813325, e-mail:cjalba@cjalba.ro, C.U.I. 4562583, 

reprezentat legal prin Dl. Ion Dumitrel – Preşedinte şi Dl. Marian Aitai – Director executiv al 

Directiei dezvoltare şi bugete, 

 pe de o parte, şi 

COMUNA BERGHIN prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERGHIN, cu sediul în 

Berghin, nr. 361, jud. Alba, telefon: 0258854101, fax: 0258854101, C.U.I. 4562257, reprezentat legal 

de Dl. Vasile Bica– Primar, 

 pe de altă parte, 

 

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Acordul de cooperare, încheiat la data de 1 octombrie 2015, 

părțile au convenit să încheie prezentul act adițional, privind modificarea următoarelor clauze ale 

acordului:  

 Art. 1. Articolul 4. Durata acordului se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “Durata acordului este de 2 ani de la data semnării acordului, începând cu data de 1 octombrie 

2015 și până la data de 30 septembrie 2017.” 

 Art. 2. Articolul 5. Resurse financiare se modifică și va avea următorul cuprins: 

          “Județul Alba prin Consiliul  Judeţean Alba alocă suma maximă de 3000 lei/an pentru locație, 

pentru instalarea echipamentelor necesare proiectului și achitarea contravalorii abonamentelor Internet 

Wi-Fi.“ 

           Celelalte prevederi ale Acordului de cooperare rămân neschimbate. 

 

           Prezentul act adițional face parte integrantă din Acordul de cooperare nr. 18189/2020/1 

octombrie 2015 încheiat între părți. 

 Încheiat azi  ………….. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.            

   Judeţul Alba prin                                                             Comuna Berghin 

        Consiliul Judeţean Alba                                       prin Consiliul local al comunei Berghin 

                  Preşedinte,                                                                           Primar,      

              Ion DUMITREL                                                                 Vasile BICA                                

              Director executiv,                                                              Contabil, 

         Direcția dezvoltare și bugete                                                                          

           Marian-Florin AITAI           

              Director executiv,                                                                  CFP,                                                           
    Direcția gestionarea patrimoniului                                                                          

                   Ioan BODEA                                                         

               Director executiv,                                                                                                                                        
    Direcția juridică și relații publice                                                                        

               Liliana NEGRUȚ 

                           CFP,                                                                                                                                                    
                                                                                              

                          Vizat, 

                  Consilier juridic,                                                                                   

                         Întocmit,   

            Compartiment Informatică                                                                                     



Anexa nr. 2 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba  nr. 177/29 septembrie 2016 

ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                           CONSILIUL LOCAL ȘPRING 

Str. Piața I.I.C Brătianu nr.1, Alba Iulia                                         Str. Doștatului nr.94 

   Nr.                                                                                                          Nr. 

 

Act adițional nr. 1 la Acordul de  cooperare nr.19275/4443/16 octombrie2015 încheiat 

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Șpring, prin Consiliul local al  

comunei Șpring,  pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la 

internet în locaţii publice din comunele judeţului”  

 

            încheiat între 
JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în Alba Iulia,  Piaţa Ion 

I.C. Brătianu nr.1, telefon: 0258.813380, fax: 0258.813325, e-mail:cjalba@cjalba.ro, C.U.I. 4562583, 

reprezentat legal prin Dl. Ion Dumitrel – Preşedinte şi Dl. Marian Aitai – Director executiv al 

Directiei dezvoltare şi bugete, 

 pe de o parte, şi 

COMUNA ȘPRING prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘPRING, cu sediul în 

Șpring, str. Doștatului, nr. 94, jud. Alba, telefon: 0258765101, fax: 0258765045, C.U.I. 4562133, 

reprezentat legal de Dl. Daniel Rusu – Primar 

 pe de altă parte, 

 

În temeiul dispozițiilor art.7 din Acordul de cooperare, încheiat la data de 16.10.2015, părțile 

au convenit să încheie prezentul act adițional, privind modificarea următoarelor clauze ale acordului:  

 Art. 1. Articolul 4. Durata acordului se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “Durata acordului este de 2 ani de la data semnării acordului, începând cu data de 16 octombrie 

2015 și până la data de 15 octombrie 2017.” 

 Art. 2. Articolul 5. Resurse financiare se modifică și va avea următorul cuprins: 

          “Județul Alba prin Consiliul  Judeţean Alba alocă suma maximă de 3000 lei/an pentru locație, 

pentru instalarea echipamentelor necesare proiectului și achitarea contravalorii abonamentelor Internet 

Wi-Fi.“ 

           Celelalte prevederi ale Acordului de cooperare rămân neschimbate. 

 

           Prezentul act adițional face parte integrantă din Acordul de cooperare nr. 19275/4443/16 

octombrie 2015 încheiat între părți. 

 Încheiat azi  ………….. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

             Judeţul Alba prin                                                             Comuna Șpring 

        Consiliul Judeţean Alba                                       prin Consiliul local al comunei Șpring 

                  Preşedinte,                                                                           Primar,      

              Ion DUMITREL                                                                 Daniel RUSU                                

              Director executiv,                                                              Contabil, 

         Direcția dezvoltare și bugete                                                                          

           Marian-Florin AITAI           

              Director executiv,                                                                  CFP,                                                           
    Direcția gestionarea patrimoniului                                                                          

                   Ioan BODEA                                                         

               Director executiv,                                                                                                                                        
    Direcția juridică și relații publice                                                                        

               Liliana NEGRUȚ 

                           CFP,                                                                                                                                                    
                                                                                              

                          Vizat, 

                  Consilier juridic,                                                                                   

                         Întocmit,   

            Compartiment Informatică                                                                                     

 



Anexa nr. 3 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba  nr. 177/29 septembrie 2016 

ROMÂNIA                                                                    ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA                                                         JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                           CONSILIUL LOCAL ROȘIA MONTANĂ 

Str. Piața I.I.C Brătianu nr.1, Alba Iulia                      Str. Principală nr. 184, Roșia Montană 

   Nr.                                                                                        Nr. 

 

Act adițional nr.1 la Acordul de  cooperare nr. 20821/7534/6.11.2015 încheiat 

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Roșia Montană, prin Consiliul local al  

comunei Roșia Montană,  pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber 

la internet în locaţii publice din comunele judeţului”  

 

            încheiat între 
JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în Alba Iulia,  Piaţa Ion 

I.C. Brătianu nr.1, telefon: 0258.813380, fax: 0258.813325, e-mail:cjalba@cjalba.ro, C.U.I. 4562583, 

reprezentat legal prin Dl. Ion Dumitrel – Preşedinte şi Dl. Marian Aitai – Director executiv al 

Directiei dezvoltare şi bugete, 

 pe de o parte, şi 

COMUNA ROȘIA MONTANĂ  prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROȘIA 

MONTANĂ, cu sediul în Roșia Montană, str. Principală, nr. 184, jud. Alba, telefon: 0258783101, fax: 

0258783102, C.U.I. 4562290, reprezentat legal de Dl. Eugen Furdui – Primar 

 pe de altă parte, 

 

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Acordul de cooperare, încheiat la data de 6 noiembrie 2015, 

părțile au convenit să încheie prezentul act adițional, privind modificarea următoarelor clauze ale 

acordului:  

 Art. 1. Articolul 4. Durata acordului se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “Durata acordului este de 2 ani de la data semnării acordului, începând cu data de 6 noiembrie 

2015 și până la data de 5 noiembrie 2017.” 

 Art. 2. Articolul 5. Resurse financiare se modifică și va avea următorul cuprins: 

          “Județul Alba prin Consiliul  Judeţean Alba alocă suma maximă de 3000 lei/an pentru locație, 

pentru instalarea echipamentelor necesare proiectului și achitarea contravalorii abonamentelor Internet 

Wi-Fi.“ 

           Celelalte prevederi ale Acordului de cooperare rămân neschimbate. 

 

           Prezentul act adițional face parte integrantă din Acordul de cooperare nr. 20821/7534/6 

noiembrie 2015 încheiat între părți. 

 Încheiat azi  ………….. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

           Judeţul Alba prin                                                             Comuna Roșia Montană 

        Consiliul Judeţean Alba                                    prin Consiliul local al comunei Roșia Montană 

                  Preşedinte,                                                                           Primar,      

              Ion DUMITREL                                                                 Eugen Furdui                                

              Director executiv,                                                              Contabil, 

         Direcția dezvoltare și bugete                                                                          

           Marian-Florin AITAI           

              Director executiv,                                                                  CFP,                                                           
    Direcția gestionarea patrimoniului                                                                          

                   Ioan BODEA                                                         

               Director executiv,                                                                                                                                        
    Direcția juridică și relații publice                                                                        

               Liliana NEGRUȚ 

                           CFP,                                                                                                                                                    
                                                                                              

                          Vizat, 

                  Consilier juridic,                                                                                   

                         Întocmit,   

            Compartiment Informatică                                                                                     


