
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

 pentru aprobarea Acordului  de cooperare între  Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Comuna Noșlac, prin Consiliul local al comunei Noșlac,  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: 

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

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

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

internet în locaţii publice din comunele judeţului” ; 

- raportul de specialitate nr. 16665/22 septembrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete, 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. 1.  Se aprobă Acordul de cooperare între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

şi Comuna Noșlac, prin Consiliul local al comunei Noșlac, pentru implementarea Proiectului 

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

conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei din bugetul propriu al Județului Alba pentru  

finanțarea cheltuielilor  necesare implementării proiectului „Realizarea unor puncte de acces 

liber la internet in locații publice din comunele județului” în comuna Noșlac, prevăzut la art. 1. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete și Direcției gestionarea patrimoniului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. 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, comunei Noșlac, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului, 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. 178 

Alba Iulia, 29 septembrie 2016  

http://www.cjalba.ro/


                                                                                                           Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba  nr. 178/29 septembrie 2016 

 ROMÂNIA                                                                               ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA                                                                     JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                       CONSILIUL LOCAL NOȘLAC 

Str. Piața I.I.C Brătianu nr.1, Alba Iulia                                      Noșlac,  nr.78  
   Nr.                                                                                                          Nr. 

   

ACORD DE COOPERARE 

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Noșlac, prin Consiliul local al comunei 

Noșlac,. pentru implementarea Proiectului – „Realizarea unor puncte de acces liber la internet 

în locaţii publice din comunele judeţului”  

 

Articolul 1.  Părţile 

 
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 NOȘLAC prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOȘLAC, cu sediul 

în Noșlac, nr. 78, jud. Alba, telefon: 0258889101, fax: 0258889101, C.U.I. 4562370, reprezentat 

legal de Dl. Florin Claudiu Zilahi– Primar 

pe de altă parte, 

CONVIN URMATOARELE 
 Articolul 2. Scopul acordului 

Scopul constă în dezvoltarea sustenabilă a localităţilor din Judeţul Alba prin realizarea 

unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului.  
Articolul 3. Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl constituie asigurarea serviciului de furnizare internet în locația: 

Căminul Cultural Noșlac, din comuna Noșlac, str. Principală nr. 78, în care să se poată utiliza în 

mod gratuit internetul, prin intermediul conexiunilor fără fir. 

Ca urmare locuitorii comunei Noșlac, turiștii sau alte categorii de cetățeni ce tranzitează 

comuna/satul vor avea acces simplu, nelimitat și gratuit la informaţii de interes general.  

Articolul 4. Durata acordului  

 Durata acordului este de 1 an de la data semnării acordului, cu posibilitatea prelungirii 

acestuia. 

Articolul 5.    Resurse financiare  
        Județul Alba prin Consiliul  Judeţean Alba alocă suma maximă de 3000 lei pentru locație,  

pentru instalarea echipamentelor necesare proiectului și achitarea contravalorii abonamentelor 

Internet Wi-Fi. 
 Articolul 6. Drepturile şi obligaţiile părţilor  
 (1) Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba se obligă: 

 - să coordoneze şi promoveze Proiectul „Realizarea unor puncte de acces liber la internet 

în locaţii publice din comunele judeţului”; 

 - să asigure organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de 

furnizare în vederea instalării echipamentelor pentru serviciile de comunicaţii; 

 - să asigure fondurile necesare achiziţionării şi prestării serviciilor de comunicaţii; 

 - să asigure asistenţa de specialitate, la solicitarea partenerului, pe toata durata de 

valabilitate a prezentului acord de cooperare, în vederea bunei funcţionări a proiectului; 

 (2) Comuna Noșlac, prin Consiliul local Noșlac, se obligă: 

 - să promoveze prin surse proprii Proiectul „Realizarea unor puncte de acces liber la 

internet în locaţii publice din comunele judeţului”, inclusiv prin semnalizarea cu un indicator 

care să cuprindă mențiunea WI-FI GRATUIT, cu antetul  Consiliul Județean Alba și Primăria 

comunei Noșlac, cu dimensiunile de 29,7 cm/21 cm.; 

 - să sprijine toate acţiunile întreprinse de Consiliul Judeţean Alba în vederea promovării 

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

judeţului”; 



 - să pună la dispoziţie, în timp util, locaţia şi sursa de energie electrică pentru 

implementarea Proiectului;  

 - să informeze partenerul despre stadiul derulării Proiectului „Realizarea unor puncte de 

acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului” sau despre eventualele probleme 

ivite în implementarea acestuia.  
Articolul 7. Modificarea acordului 
Orice modificare sau completare a Acordului va fi făcută  printr-un act adiţional acceptat 

de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea sau completarea acordului trebuie să informeze 

cealaltă parte cu cel puţin 1 luna înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 

amendamentului, cu excepţia cazurilor foarte bine justificate. 
Articolul 8. Încetarea acordului 
Încetarea acordului se face la termenul stabilit, respectiv la împlinirea unui an (1 an) de la 

data semnării prezentului acord de cooperare, cu posibilitatea prelungirii acestuia la solicitarea 

părţilor.  
 Articolul 9. Răspunderea părţilor 

Fiecare dintre părţi răspunde pentru pagubele produse din culpa sa. 

 

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

          

             Judeţul Alba prin                                                                     Comuna Noșlac 

            Consiliul Judeţean Alba                                         prin Consiliul local al comunei Noșlac 
                                                                                                                     reprezentat de  

                     Preşedinte,                                                                                  Primar,      

                Ion DUMITREL                                                                 Florin Claudia ZILAHI  
                                                                                                                      

                                                                                                                                                           

    

   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                                                                                     

 

 

 


