
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării evenimentelor 

prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

  Luând în dezbatere:  

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba, 

prin Consiliul Judeţean Alba, şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării 

evenimentelor prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii “1 Decembrie 1918” 

Alba Iulia; 

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

Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia, în vederea organizării evenimentelor prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea 

Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia; 

    - raportul de specialitate nr. 18323/18 octombrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

  - adresa nr. 18500/13 octombrie 2016 a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 18067/13 octombrie 2016;  

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

bugete, strategii, de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică 

locală, juridică și ordine publică 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, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul dispoziţiilor 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 încheierea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării evenimentelor prilejuite 

de împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia. 

Art. 2. Se alocă Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia suma de 25000 lei din bugetul 

propriu al Județului Alba, pentru organizarea la Alba Iulia, în perioada 18 – 19 noiembrie 2016, a 

acestor evenimente. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Universității ”1 Decembrie 1918” 

Alba Iulia și Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

                  PREȘEDINTE            SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

                  Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU  

 

Nr. 206 

Alba Iulia, 27 octombrie 2016 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 206/27 octombrie 2016 

 

       ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 

   JUDEŢUL ALBA       JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba              Universitatea  “ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

   

ACORD DE ASOCIERE 

 

Încheiat între: 

 

Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar RO08TREZ24A675000203030X 

deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat legal prin Dl. Ion Dumitrel – preşedinte, 

în calitate de asociat, 

 

pe de o parte, şi 

 

Universitatea “ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Gabriel 

Bethlen,  nr. 5, judeţul Alba, CUI 5665935,  cont bancar RO06TREZ00220F335000XXXX deschis 

la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin Dl. prof. univ. dr. Daniel Breaz – rector, în calitate 

de asociat, 

 

pe de altă parte, convin următoarele:  

 

INTRODUCERE 

A. 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, care 

are ca scop formarea profesională a studenţilor în concordanţă cu standardele europene ale 

învăţământului superior, precum şi promovarea cercetării științifice regionale. 

B. Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia își propune să organizeze o serie de evenimente cu 

prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate academică la Alba Iulia. 

C. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, este autoritatea administraţiei publice locale care 

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

promovarea interesului judeţului şi a cetăţenilor săi, în domenii precum educaţie, cultură, turism, 

cooperare internaţională. 

D. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, își propune să sprijine organizarea acestor 

evenimente aniversare.   

 

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea la Alba Iulia, în colaborare  cu  

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, în perioada 18 - 19 noiembrie 2016, a evenimentelor 

prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.  

(2) Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului contractual pentru asigurarea organizării 

în condiţii optime a evenimentelor aniversare. 

(3) Manifestarea de înaltă ţinută se adresează studenţilor, cadrelor didactice, comunităţii academice 

din Judeţul Alba, contribuind la promovarea la nivel regional, naţional şi european a imaginii şi 

potențialului ştiinţific şi academic a județului Alba. 

Alături de întreg colectivul universităţii, membrii Comitetului de înființare, Rectorii universităţii sau 

reprezentanții lor, vor participa personalități care au contribuit la dezvoltarea instituțională în primii 

ani de activitate, toate personalitățile vieții socio-culturale, economice și științifice care au avut un 

aport special în dezvoltarea universităţii în fiecare etapă a evoluției, Președintele Academiei Române 



și Președintele Academiei de Științe a Moldovei, rectorii - membri ai Consiliului Național al 

Rectorilor, miniștrii educației și alți reprezentanți ai echipelor guvernamentale, reprezentanți ai 

structurilor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, colaboratori ai 

universității din instituțiile statului, ambasadori și reprezentanți ai corpurilor diplomatice, parteneri 

din educație, cercetare, cultură și mediul de afaceri, studenți ALUMNI cu cariere performante etc. 

 

ARTICOLUL 2 -  DURATA ACORDULUI  

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

și este valabil 30 de zile. 

 

ARTICOLUL 3 – RESURSELE FINANCIARE 

(1) Resursele financiare necesare realizarii evenimentului sunt constituite din contribuția Județului 

Alba, contribuția Municipiului Alba Iulia, contribuția Universității "1 Decembrie 1918" Alba lulia și 

din alte surse provenite din donații sau sponsorizări. 

(2) Contributia Județului Alba este în cuantum de 25000 lei. 

 

ARTICOLUL 4 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

(1) Județul Alba  

 alocă suma de 25.000 lei din bugetul propriu al Județului Alba pe anul 2016 necesară susținerii 

evenimentelor aniversare respectiv pentru  asigurarea materialelor promoţionale (albume foto, 

revistă şi banner/mash), precum și cheltuielile cu cazarea invitaților; 

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

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

 

(2) Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia   

 asigură întreaga organizare și desfășurare a evenimentelor;  

 solicită în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite; 

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

destinația stabilită; 

 prezintă Consiliului Județean Alba documentele justificative care să reflecte efectuarea plăților 

din suma acordată de Județul Alba; 

 întocmește un Raport de activitate privind desfășurarea evenimentelor și cheltuirea sumei alocate 

prin prezentul Acord; 

 suportă integral costurile necesare organizării evenimentelor, altele decât cele menționate în 

prezentul Acord;  

 va promova Județul Alba prin menționarea acestuia ca partener în organizarea evenimentului, pe 

parcursul promovării și desfășurării evenimentelor, inscripționând la loc vizibil denumirea și 

stema județului Alba; 

 

ARTICOLUL 5 – CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi va trebui 

să informeze partea asociată imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia 

unui asemenea conflict de interese. 

 

ARTICOLUL 6 – AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

Orice modificare a Acordului de Asociere trebuie făcută în scris, printr-un amendament care trebuie 

acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel 

puţin 10 zile înainte de data intrării în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor foarte bine 

justificate. 

 

 



ARTICOLUL 7 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și cu bună 

credință. 

Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Acord. 

 

ARTICOLUL 8 – FORȚA MAJORĂ 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă 

executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o 

invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

 

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

română. 

 

 

 

            Judeţul Alba, prin                                                          Universitatea ”1 Decembrie 1918” 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA                                                                    Alba Iulia                          

                        

 

                 Președinte,                                                                                           Rector, 

             Ion DUMITREL                                                         Prof. Univ. Dr. Daniel Valer BREAZ 

 

                       

 

                                                 

 

            Director executiv, 

       Marian Florin AITAI 

      

 

 

 

           Director executiv,  

               Ioan Bodea         

 

 

 

 

            Vizat C.F.P.P.      

         

 

     

 

            Consilier juridic             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


