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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107I 

în vederea promovării și implementării în comun a Proiectului „Modernizare drum județean 

DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun 

– Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – 

Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului Operaţional Regional 

(POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. 

POR 2016/6/6.1/1 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna septembrie 2016;   

Luând în dezbatere: 

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

încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe 

traseul drumului județean 107I în vederea promovării și implementării în comun a Proiectului 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel 

– Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – 

Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului 

Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 

2016/6/6.1/1; 

- raportul de specialitate nr. 13740/5 august 2016 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Direcției juridică și relații publice și Direcției gestionarea patrimoniului din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Strategiei de dezvoltare a Județului Alba; 

- Ghidului solicitantului care cuprinde condițiile specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul Axei prioritare 6 din cuprinsul Programului Operațional Regional 2014-2020; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b și lit. e, art. 91 alin. 3 lit. d şi 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 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 parteneriat care va fi încheiat între Județul Alba prin Consiliul 

Județean  Alba  - lider de proiect și Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud – 

partenerul 2, Comuna Bucium prin Consiliul local al comunei Bucium – partenerul 3, Comuna 

Mogoș prin Consiliul local al comunei Mogoș – partenerul 4, Comuna Ponor prin Consiliul local al 



comunei Ponor – partenerul 5 și Comuna Rîmeț prin Consiliul local al comunei Rîmeț – partenerul 

6, în vederea promovării și implementării în comun a Proiectului „Modernizare drum județean DJ 

107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni 

– Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, 

AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 

semneze toate actele necesare necesare promovării proiectului. 

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, Consiliului local 

al municipiului Aiud, Consiliului local al comunei Bucium, Consiliului local al comunei Mogoș, 

Consiliului local al comunei Ponor, Consiliului local al comunei Rîmeț, Direcţiei juridică şi 

relații publice, Direcţiei dezvoltare și bugete și Direcției gestiunea patrimoniului din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  

         AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              ION DUMITREL        Vasile BUMBU       

                     

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 148 

Alba Iulia,  2 august  2016  



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 148 din 2 august  2016  

 

               ROMÂNIA                               ROMÂNIA                                 ROMÂNIA 

         JUDEȚUL ALBA                  MUNICIPIUL AIUD              COMUNA BUCIUM 

CONSILIUL JUDEȚEAN            CONSILIUL LOCAL             CONSILIUL LOCAL 

 

 

          ROMÂNIA                                      ROMÂNIA                             ROMÂNIA 

  COMUNA MOGOȘ                       COMUNA PONOR               COMUNA RÎMEȚ 

CONSILIUL LOCAL                    CONSILIUL LOCAL          CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

Acord de parteneriat 

nr. _______/__________ 

 

pentru realizarea Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) – Aiudul 

de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – 

Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 

74 (Cerbu) ” 

 

 

Art. 1. Părţile 

1. Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața 

Ion I.C. Brătianu nr.1, județul Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Lider de proiect 

(Partener 1) 

Cont solicitant, cod IBAN: RO54TREZ24A840301710101X 

Trezoreria Municipiului Alba Iulia 

Cont pentru cerere de plată, cod IBAN: ……………………  

Denumire/adresa Trezoreriei: …………………………… 

Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN: ……………………   

 Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ………………… 

Conturile pentru cererile de plată şi cererile de rambursare se vor deschide în momentul 

semnării contractului de finanţare. 

2. Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud, cu sediul în municipiul 

Aiud, str. Cuza Vodă nr.1, codul fiscal 4613636, având calitatea de Partener 2 

Cont solicitant, cod IBAN: RO25TREZ24A840301580101X 

Trezoreria Aiud 

Cont pentru cerere de plată, cod IBAN: ……………………  

Denumire/adresa Trezoreriei: …………………………… 

Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN: ……………………   

 Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ………………… 

Conturile pentru cererile de plată şi cererile de rambursare se vor deschide în momentul 

semnării contractului de finanţare. 

3. Comuna Bucium prin Consiliul local al comunei Bucium, cu sediul în comuna 

Bucium, str. Principala  nr.25, codul fiscal 4561979, având calitatea de Partener 3 

4. Comuna Mogoş prin Consiliul local al comunei Mogoş, cu sediul in comuna Mogoş, 

str. Principala nr.3A, codul fiscal 4562460, având calitatea de Partener 4 

5. Comuna Ponor prin Consiliul local al comunei Ponor, cu sediul in comuna Ponor, 

str. Principala nr.84, codul fiscal 4650197, având calitatea de Partener 5 

6. Comuna Rîmeţ prin Consiliul local al comunei Rîmeţ, cu sediul in comuna Rîmeţ, 

str. Principala nr.1, codul fiscal 4562389, având calitatea de Partener 6 

au convenit următoarele: 

 

 

 



Art. 2 Obiectul acordului de parteneriat 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 

contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le 

revin în implementarea activităţilor aferente Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: 

Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani 

– Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – 

Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară nr.6 - “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” 

Prioritatea de investiție 6.1. „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” - nr. apel de 

proiecte POR 2016/6/6.1/1,  precum și pe durata de valabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finanţare. 

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Cererea de finanţare: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 

- Pregătirea documentaţiei tehnico-economice necesară 

proiectului de investiţii; 

- Elaborarea cererii de finanţare şi depunerea acesteia la 

Organismul Intermediar; 

- Depunerea anexelor obligatorii şi soluţionarea observaţiilor 

rezultate în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară în 

etapa precontractuală, în termenul indicat de către Organismul 

Intermediar 

- Constituirea Comitetului de Coordonare a proiectului, format 

din reprezentanţi ai liderului de parteneriat şi partenerilor 

- Desemnarea personalului din aparatul de specialitate în 

vederea constituirii echipei de implementare a proiectului 

- Asigurarea managementului proiectului 

- Organizarea achiziţiilor publice: servicii de consultanţă, 

servicii de audit, execuţie lucrări, dirigenţie de şantier, servicii 

de publicitate şi informare; 

- Monitorizarea derulării contractelor de achiziții de produse, 

servicii și lucrări; 

- Recepţia lucrărilor; 

- Monitorizarea permanentă a proiectului prin metode specifice; 

- Întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi 

finale; 

- Asigurarea promovării proiectului; 

- Asigurarea contribuției la cofinanțarea cheltuielilor totale ale 

proiectului, prevăzută la alin. (2); 

- Punerea la dispoziție a auditorului de înscrisuri și date necesare 

auditării proiectului; 

- Colaborarea cu ceilalți parteneri în perioada de pregătire a 

cererii de finanţare şi în activităţile în care aceştia sunt 

implicaţi în implementarea proiectului; 

- Asigurarea corespondenţei cu Organismul Intermediar; 

- Asigurarea structurii de operare şi întreţinere a drumului după 

finalizarea proiectului, pe tronsoanele aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Alba; 

- Păstrarea documentelor proiectului cel puțin 5 (cinci) ani după 

expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

 

Partener 2 - Participarea la elaborarea cererii de finanțare; 

- Colaborarea cu liderul de parteneriat în implementarea 



proiectului; 

- Punerea la dispoziția proiectului a tronsonului de drum 

judeţean DJ 107I (km 0+000 – km 3+350) şi a suprafețelor de 

teren adiacente DJ 107I, aflate în proprietatea/administrarea 

unității administrativ-teritoriale, în vederea asigurării unor 

condiţii optime de efectuare a lucrărilor de modernizare a 

drumului judeţean DJ 107I pe teritoriul UAT Aiud; 

- Desemnarea unui reprezentant al partenerului în Comitetul de 

Coordonare a proiectului; 

- Sprijinirea liderului de parteneriat în pregătirea documentaţiei 

de atribuire şi întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări 

de clarificare la documentele de atribuire, aferente achiziţiei 

pentru execuţia lucrărilor; 

- Participarea, prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea 

modului de execuţie a lucrărilor, alături de reprezentanți ai 

liderului de parteneriat, în vederea asigurării unor condiţii 

optime de implementare a proiectului; 

- Participarea la recepţia lucrărilor executate pe teritoriul UAT 

Aiud; 

- Participarea la monitorizarea permanentă a proiectului prin 

metode specifice; 

- Asigurarea contribuției la cofinanțarea cheltuielilor totale ale 

proiectului, prevăzută la alin. (2); 

- Colaborarea cu liderul de parteneriat în activitatea de 

informare și publicitate în cadrul proiectului;  

- Asigurarea structurii de operare şi întreţinere a drumului după 

finalizarea proiectului, pe tronsonul aflat în administrarea 

Consiliului local Aiud; 

- Păstrarea documentelor proiectului cel puțin 5 (cinci) ani după 

expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

 

Partenerii 3, 4, 5 și 6  - Participarea la elaborarea cererii de finanțare; 

- Colaborarea cu liderul de parteneriat în implementarea 

proiectului; 

- Punerea la dispoziția proiectului a suprafețelor de teren 

adiacente DJ 107I, aflate în proprietatea unității administrativ-

teritoriale, în vederea amenajării intersecțiilor cu drumurile 

comunale pe care drumul județean le intersectează, conform 

secțiunii Drumuri laterale din cuprinsul Documentaţiei 

tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate - Proiect 

complex de investiții (conform anexei prezentului acord) şi în 

vederea asigurării unor condiţii optime de efectuare a lucrărilor 

de modernizare a drumului judeţean DJ 107I pe teritoriul 

UAT-urilor menţionate; 

- Desemnarea unui reprezentant din partea fiecărui partener în 

Comitetul de Coordonare a proiectului 

- Participarea, prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea 

modului de execuţie a lucrărilor, alături de reprezentanți ai 

liderului de parteneriat, în vederea asigurării unor condiţii 

optime de implementare a proiectului; 

- Participarea la recepţia lucrărilor executate pe teritoriul UAT-

urilor menţionate;  

- Participarea la monitorizarea permanentă a proiectului prin 

metode specifice; 

- Colaborarea cu liderul de parteneriat în activitatea de 

informare și publicitate în cadrul proiectului; 

- Păstrarea documentelor proiectului cel puțin 5 (cinci) ani după 



expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 

cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

3.621.758,49 lei  - 1,85% 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile     

330.832,23 lei   - 100% 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 

3.952.590,72 lei  - 2,01%  

Partener 2 Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

301.269,03 lei  - 0,15%  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile  

          0,00 lei   - 0,00%  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului  

301.269,03 lei  - 0,15% 

Partenerii 3, 4, 5 și 6 Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

0,00 lei    - 0,00% 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile  

0,00 lei    - 0,00% 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului  

0,00 lei    - 0,00% 

 

(3) Plăţi 

a) decontările  între liderul de parteneriat şi parteneri se vor efectua conform prevederilor 

legale în vigoare privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020; 

b) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile partenerii vor depune la liderul de 

parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de 

parteneriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de 

aceştia; - Nu este cazul 

c) liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plată, iar autoritatea de 

management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în 

conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, şi în concordanță cu  valoarea 

corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art.  3 

alin. (2) din acordul de parteneriat; 

d) liderul de parteneriat şi partenerul 2 – instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu 

sumele necesare creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în limita sumei necesare 

finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform 

prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare. 

 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării acestuia de ultima 

parte şi data închiderii oficiale a POR 2014-2020 sau perioada de durabilitate, oricare dintre 

acestea intervine ultima.  

 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

 

Drepturile liderului de proiect 

(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor 

de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea 

contractelor de achiziţie. 

 



Obligațiile liderului de proiect 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 

finanţare; 

(3) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta ceilalți parteneri cu regularitate, îi va 

informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 

progres şi financiare; 

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 

etc.) trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 

management / Organismul intermediar POR;  

(5) Liderul de  parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în 

vigoare; - Nu este cazul 

(6) Liderul de parteneriat va înainta OI cererile de rambursare/plată, împreună cu 

documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și 

procedurale; 

(7) În cazul în care unul din partenerii 2,3,4,5,6 nu duce la îndeplinire una sau mai multe 

din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la 

cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a 

îndeplini aceste obligaţii;  

(8) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 

căruia a fost cauzat prejudiciul;  

(9) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță 

se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de 

nereguli conform legislației în vigoare;  

(10) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 

sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6 

 

Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, 5, 6, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi 

cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activităților proprii din proiect. 

Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de 

rambursare/plata  pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

– Nu este cazul 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să 

fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul 

de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privinţa 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea 

solicitării aprobării de către AM / OI POR. 

 

Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6 

(4) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile 

de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre 

verificare. - Nu este cazul 

(5) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după 

documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată. - Nu este cazul 

(6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele 

justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată - Nu este cazul 

(7) Partenerii vor înainta liderului de parteneriat cererile de rambursare/plată, împreună 

cu documentele justificative, dosarele achizițiilor, rapoartele de progres etc., conform 

activității/activităților proprii din proiect. - Nu este cazul 

(8) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 

legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, 



Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism 

abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor 

cofinanţate din instrumente structurale.  

(9) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 

documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(10) Partenerul 2 este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în 

conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(11) Partenerul 2 este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, 

utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 

implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(12) Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent și 

autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate 

condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(13) Partenerul 2 este obligat să păstreze toate documentele originale, inclusiv 

documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste 

de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele 

vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de 

finanțare. 

(14) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul, 

răspunde solidar cu liderul de proiect.   

(15) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță 

se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de 

nereguli, conform legislației în vigoare. 

(16) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 

sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.  

(17) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat 

și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(18) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 

restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

 

Art. 7. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/extins şi natura 

activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii 

finale/ dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă; 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 

acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii 

ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final; 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 

achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în 

scopul pentru care au fost achiziţionate. 

 

Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să 

înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 

2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au 

obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în 

scopul realizării proiectului. 

 

Art. 8. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este 

convenită de toate părţile; 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente; 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

 

Întocmit în 7 (șapte) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un 

original pentru cererea de finanţare. 

 



Semnături 

 

Lider de 

proiect 

(Partener 1) 

DUMITREL Ion 

Președinte 

Consiliul Județean Alba 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 2 BADEA Iulia Adriana Oana 

Primar 

Municipiul Aiud 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 3 NAPĂU Cornel  

Primar 

Comuna Bucium 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 4 MACAVEI Mircea-Liviu  

Primar 

Comuna Mogos 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 5 PETRUȚ Bujor 

Primar 

Comuna Ponor 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 6 RAICA Vasile  

Primar 

Comuna Rîmeț 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

la Acordul de parteneriat 

 

Situația privind intersecțiile dintre drumul județean DJ 107I  

cu drumurile comunale clasate 

 

Nr. 

crt. 
Denumire drum comunal 

Nr. 

inventar 

Intersecţie cu 

DJ 107I - 

poziţie km 

Comuna Bucium 

1 DC 88 Lupuleşti (DJ 107I)-Poieni-Stânişoara 17 km 67+910 stg  

2 DC 150 DJ 107I-Ciuculeşti 20 km 69+920 dr 

3 DC 117 Bucium (DJ 107I)-Valea Şesii-Jurculeşti-Muntari-

Roşia Montană 

18 km 70+050 dr 

4 DC 149 DJ 107I (Buciumi Sat)-Valea Abruzei-Bisericani 19 km 76+190 stg 

Comuna Ponor 

1 DC 62 DJ 107I-După Deal-Cheia 21 km 39+880, stg 

2 DC 106 Geogel (DJ 107I)-Ponor (DJ 750C) 28 km 40+010, dr 

Comuna Râmeț 

1 DC 230 Cotorasti(DJ 107I)-Olteni (DC233) 21 km 19+875, dr 

2 DC 128 DJ 107I-Valea Uzei 27 km 23+200, stg 

3 DC 233 Valea Uzei (DJ 107I)-Olteni 19 km 24+300, dr 

4 DC 103 DJ 107I-Valea Inzelului-Valea Făgetului 24 km 25+120, dr 

5 DC 228 Brădeşti (DJ 107I)-Floresti-Secu 10 km 29+055, dr 

6 DC 229 Brădeşti (DJ 107I)-Dealu Geoagiului 17 km 30+265, stg 

7 DC 104 Brădeşti (DJ 107I)-Valea Poienii-Dumeşti- 

 

             Sălciua de Jos (DN 75) 

14 km 30+290, dr 

Comuna Mogoş 

1 DC 164 Bârleşti Cătun (DJ 107I)-Onceşti 20 km 45+035, stg 

2 DC 153 Cojocani (DJ 107I)-Boceşti-Bogdăneşti-Buteşti 17 km 48+960, dr 

3 DC 152 DJ 107I (Valea Barnii)-Bărbeşti  16 km 50+010, dr 

4 DC154 DJ 107I (Mogoş)-Valea Ţupilor-Valea Mlacii 18 km 56+370, stg 

5 DC 124 Mogoş (DJ 107I)-Mămăligani-Valea Geogeşti 14 km 57+390, dr 

6 DC 225 (DJ 107I)-Valea Ţupilor 31 km 57+480, stg 

7 DC 155 Mogoş (DJ 107I)-Poienile  Mogoş 

 

19 km 57+600, dr 

8 DC 225 (DJ 107I)-Valea Ţupilor 31 km 58+400, stg 

9 DC 155 Mogoş (DJ 107I)-Poienile  Mogoş 19 km 61+360, dr 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

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

şi Institutul Teologic Romano - Catolic Alba Iulia, în vederea organizării  

Conferinţei Internaţionale Științifice ”Viața Bisericii în perioada Principatului Transilvaniei” 

 

  

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna octombrie 2016; 

  Luând în dezbatere:  

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

Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, şi Institutul Teologic Romano - Catolic 

Alba Iulia, în vederea organizării Conferinţei Internaţionale Științifice ”Viața Bisericii în perioada 

Principatului Transilvaniei”; 

    - raportul de specialitate comun nr. 17278/3 octombrie 2016 comun, al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

  - adresa nr. 127/2016 a Institutului Teologic Romano - Catolic Alba Iulia, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17041/28 septembrie 2016;  

 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 Institutul Teologic Romano - Catolic Alba Iulia, în vederea organizării Conferinţei 

Internaţionale Științifice ”Viața Bisericii în perioada Principatului Transilvaniei”, conform anexei - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se alocă Institutului Teologic Romano - Catolic Alba Iulia suma de 10000 lei din bugetul 

propriu al Județului Alba, pentru organizarea la Alba Iulia, în perioada 20-21 octombrie 2016, a acestei 

conferințe. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi 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, Institutului Teologic Romano - 

Catolic Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției 

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

 

          AVIZAT,  

                                PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA                        

   Ion DUMITREL                         Vasile BUMBU     

 

 

       

Înregistrat cu nr. 190 

Alba Iulia, 3 octombrie 2016 

http://www.cjalba.ro/


Anexa a Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 190/3 octombrie 2016 

   ROMÂNIA            ROMÂNIA 

        JUDEŢUL ALBA                        Institutul Teologic Romano – Catolic Alba Iulia     

CONSILIUL JUDEȚEAN          

ACORD DE ASOCIERE 

 Încheiat între: 

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

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

deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin Dl. Ion Dumitrel – preşedinte, în calitate de 

asociat, pe de o parte,  

 şi  

 Institutul Teologic Romano – Catolic Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia str. Bibliotecii, nr. 

3, judeţul Alba, CUI 4562761,  cont bancar RO24RNCB0003037788550001 deschis la BCR Alba 

Iulia, reprezentat legal prin Pr. Conf. univ. Dr. Dávid Diósi – vicerector, în calitate de asociat, pe de 

altă parte,  

 convin următoarele: 

 

 INTRODUCERE 

 A. Institutul Teologic Romano – Catolic Alba Iulia este o persoana juridica romana, de drept 

privat, fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop formarea umană, spirituală, 

pastorală și teologică a viitorilor preoți romano-catolici. 

 B. Institutul Teologic Romano – Catolic Alba Iulia își propune să organizeze Conferinţa 

Internaţionale Științifice ”Viața Bisericii în perioada Principatului Transilvaniei”, denumită în 

continuare ”CONFERINȚA”, pentru a prezenta istoria de acum 450 de ani a Episcopiei Catolice de 

Transilvania și implicit a Cetății din Alba Iulia.  

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

CONFERINȚEI.  

 D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului contractual pentru asigurarea 

organizării in condiţii optime a CONFERINȚEI. 

 

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie  organizarea în perioada 20 - 21 octombrie 

2016, la Alba Iulia, a CONFERINȚEI, şi prin aceasta promovarea potenţialului ştiinţific şi academic 

al Judeţului Alba.  

 (2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul de desfăşurare a evenimentului de interes 

public judeţean CONFERINȚEI. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt definite în prezentul 

acord de asociere. 

 (3) În cadrul acestei conferințe vor participa un număr de 30 profesori universitari, atât din 

țară, (Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea și Alba Iulia), cât și din alte țări  (Ungaria, Italia) alături de 

cadre didactice de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia. 

ARTICOLUL 2 -  DURATA ACORDULUI  

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

Alba, și expiră la data de 30 noiembrie 2016. 

ARTICOLUL 3 – SURSA FONDURILOR 

 Bugetul estimativ al acestei conferințe este de 21.230 lei. Fondurile necesare finanțării 

acestei conferințe provin din: 

 Contribuția Județului Alba  

 Contribuția Institutului Teologic Romano - Catolic Alba Iulia 

ARTICOLUL 4 -  PLĂŢILE  

 Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă contribuţiei proprii prin 

alocarea sumei de 10000 lei, în vederea susţinerii CONFERINȚEI. Din contribuția Județului Alba se 

vor achita cheltuielile cu realizarea mapelor conferinței (mape, afișe, materiale promoționale), 



precum și o parte din cheltuielile cu cazarea și masa participanților, potrivit anexei la prezentul 

Acord, conținând bugetul estimativ al CONFERINȚEI. Plata va fi efectuată în contul  Institutului 

Teologic Romano - Catolic Alba Iulia. 

ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba: 

 - efectuează plata sumei de 10.000 lei alocată susținerii CONFERINȚEI.  

 (2) Institutul Teologic Romano - Catolic Alba Iulia: 

 - Institutului îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea 

conferinței;  

 - solicită în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite în buget; 

 - își asumă responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestei conferințe; 

 - efectuează plata tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul proiectului, respectiv suma de 

21230 lei, cu respectarea prevederilor legale în domeniu; 

 - suportă integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a conferinţei; 

 - prezintă Consiliului Județean Alba documentele justificative care să reflecte efectuarea 

plăților din suma acordată de Județul Alba. 

ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 

  Părţile se obligă să ia toate măsurile de precauţie 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 7 – 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 la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu 

excepţia cazurilor foarte bine justificate. 

ARTICOLUL 8 – 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 9 – 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 în 4 (patru) exemplare originale în limba română. 

            Judeţul Alba, prin                                                       Institutul Teologic Romano - Catolic 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                                 Alba Iulia               

              Președinte,                                                                                     Vicerector, 

          Ion DUMITREL                                                                Pr. Conf. Univ. Dr. Dávid Diósi  

 

           Director executiv, 

        Marian Florin AITAI 

      

        Director executiv DGP,  

                Ioan Bodea          

 

             Vizat C.F.P.P.      

       

          Consilier juridic             

                              

 

 

 

 



Anexa la Acordul de Asociere 

 

 

Bugetul estimativ al 

Conferinței Internaţionale Științifice ”Viața Bisericii în perioada Principatului Transilvaniei” 

20-21 octombrie 2016 

 

 

 

Denumire indicatori 

U
M

/C
a
n

ti
ta

te
 

Valoare/ 

UM (ron) 

Finanțare 

nerambursabilă 

CJ Alba 

Finanțare Institutul Teologic 

Romano-Catolic Alba Iulia 
Total 

Cheltuieli cazare invitați  15 pers 2 nopti*200 

lei/noapte/ 

Camera 

4000 2000 6000 

Cheltuieli cină festivă participanți 30 pers 155 lei/meniu 4000 650 4650 

Cheltuieli prânz (20 oct si 21 oct ) 120 pers 2 mese*12 

lei/meniu 

 2880 2880 

Cheltuieli mic dejun (21 oct) 120 pers 10 lei / meniu  1200 1200 

Cheltuieli cină recepție 30 pers 35 lei / pers  1050 1050 

Cheltuieli transport autobuz dus-întors 30 pers   450 450 

Cheltuieli deplasare invitați (aeroport - cazare 

și retur) 

10 pers   3000 3000 

Mape conferință, consumabile, materiale 

promoţionale, afișe 

200 buc 10 lei 2000  2000 

TOTAL   10000 11230 21230 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

asupra imobilului - monument istoric, 

 situat în municipiul Sebeş, str. 24 ianuarie, nr. 6, judeţul Alba, 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului situat în municipiul Sebeş, str. 24 ianuarie, nr. 6, judeţul Alba, 

monument istoric; 

 - raportul de specialitate nr. 17305/3 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 1050/28 septembrie 2016 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 17135/29 septembrie 2016; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 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 prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra 

imobilului situat în municipiul Sebeş, str. 24 ianuarie, nr. 6, judeţul Alba, înscris în Lista 

Monumentelor Istorice 2015, înscris în  CF nr. 84089 Sebeș sub nr. top. 1437, 1438 şi în CF nr. 

84090 Sebeș sub nr. top. 1435, 1436, conform documentaţiei transmise de către Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.  

Art. 2. Prin intermediul secretarului Judeţului 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei 

Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 192 

Alba Iulia,  5 octombrie 2016      



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al Judeţului 

Alba și a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2016  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna octombrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016;  

- raportul de specialitate nr. 17455/5 octombrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/28 ianuarie 

2016 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2016, cu modificările şi completările ulterioare, Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 

Alba nr. 476/21 septembrie 2016 privind modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și 

cheltuielilor bugetare, precum și efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiași 

capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol pentru bugetul propriu al Județului 

Alba și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii, pe anul 2016. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b şi art. 91 alin.3 lit. a  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

- O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare. 

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. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al 

Județului Alba, a bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 și în consecinţă Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 



1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 –  Bugetul general al judeţului Alba, pe anul 2016, rectificat se stabileşte în sumă 

de 383.134,61  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2016, în sumă 

de 279.470,65 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                    (2)  Bugetul propriu al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2016, 

se stabileşte în sumă de 181.721,34 mii lei. 

                    (3)  Bugetul propriu al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2016, se 

stabileşte în sumă de 97.749,31 mii lei”. 

     3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5 – (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii, rectificat pe anul 2016,  în sumă de 116.624,49 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                     (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2016 - secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 105.228,81 mii 

lei. 

                    (3) Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2016 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 11.395,68 mii 

lei”. 

 4. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 6 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2016 se 

stabilesc în sumă de 20.315,78  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

 5. Alineatul 1 al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

           „Art. 7 - (1) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba, pe 

anul 2016 se stabilesc în sumă de 1,647,63 mii lei, iar cheltuielile rectificate pentru realizarea, 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale se stabilesc în sumă de 100,00 mii lei în structura 

prevăzută în anexa nr. 7 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 6. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

           „Art. 10 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de 

stat – învăţământul special”, pe anul 2016, se stabilesc în sumă de 12.969,66 mii lei în structura 

prevăzută în anexa nr. 10 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                 (2)  Repartizarea sumei de 12.969,66 mii lei este următoarea: 

            - Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba                                3.781,98 mii lei 

            - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba     2,074,93 mii lei   

            - Învățământ special integrat în învățământul de masă                  7,112,75 mii lei 

7. Alineatul 1 al articolului 34 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 34 – (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, rectificat pentru 

Camera Agricolă Judeţeană Alba, în sumă de 857,00 mii lei în structura prevăzută în anexa 

nr. 26 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

           8. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins: 

          „Art. 37 – Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat  pe anul 2016 în structura prevăzută în anexa 

nr. 29 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 

Art. II. Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 159/2016 

și în consecință anexa va avea conținutul actualizat și constituie parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 

Art. III. Se aprobă, începând cu luna octombrie 2016, o creştere salarială de 12% pentru 

următoarele categorii de personal din structura funcțională a Spitalului Județean de Urgență 

Alba, respectiv pentru:  personalul prevăzut la Litera B  structuri funcționale  - aparat funcțional 

din statul de funcții, cu excepția funcțiilor de conducere și a funcțiilor din compartimentul 

„Dietetică” și „Spălătorie”; personalul încadrat la Serviciul  de management al calității serviciilor 

medicale – compartimentul managementul calității serviciilor medicale din statul de funcții, cu 



excepția funcției de conducere și  personalul care ocupă funcția de  „secretar dactilograf IA” în  

cadrul UPU și „operator date I” în cadrul Farmaciei Spitalului Județean de Urgență Alba. 

 

Art. IV. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

 

 

          AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                         

                                                                                           

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Înregistrat cu nr. 194 

Alba Iulia,  5 octombrie 2016  



















































































































































































































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a  

indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud 

(DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – 

Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – 

Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul  

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Studiu de fezabilitate și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – 

Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – 

Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în vederea depunerii 

acestuia spre finanțare în cadrul  Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020;  

- raportul de specialitate nr. 17542 din 6 octombrie 2016 comun,  al Direcţiei dezvoltare 

şi bugete și Direcției gestionarea patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile Programului Operațional Regional POR 2014-2020, Ghidul 

solicitantului - Condiții generale pentru accesarea fondurilor  și Ghidul  solicitantului (varianta 

consolidată) - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. 

POR/AP/2016/6/6.1, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investitii6.1.; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 3 lit. d, art. 91 alin. 3 lit. 

fși art. 91 alin. 6 lit. a și lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - 

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; 

- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 863/2008 pentru 

aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea 

conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și 

a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și 

lucrări de intervenții"; 

 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 prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă documentația  tehnico-economică   a investiției „Modernizare drum 

județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - 

Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – 

Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ”, conform descrierii din anexa nr. 

1 a prezentei hotărâri. 



 Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: 

Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – 

Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ”, la valoarea totală de 196.502.026,17 lei (inclusiv 

TVA) echivalent 44.357.116,53 euro, din care C+M 171.318.279,85 lei (inclusiv TVA), 

echivalent 38.672.297,94 euro (la cursul lei/euro 1 euro=4,43 lei), prezentat în anexa nr. 2 - parte 

integrantă a prezentei hotarari.   

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare drum 

județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - 

Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – 

Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ”  prezentați în anexa nr. 3 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se asumă faptul  că  la momentul recepției  lucrărilor implementate prin proiectul 

finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa 

(inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua 

TEN-T.  

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete și Direcției gestiunea patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 6. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba; Consiliului local 

al municipiului Aiud, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției gestiunea patrimoniului și Direcției 

juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

   

                           AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 195 

Alba Iulia,  6 octombrie 2016     



Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 195/6 octombrie 2016 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 195/6 octombrie 2016 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

 

Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel 

– Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bârlești – Mogoș - Valea Albă – 

Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)  

 

 

1. Indicatori economici: 

     - valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):    196.502.026,17 lei,  

echivalent 44.357.116,53 euro 

                  din care C+M  (inclusiv TVA):                    171.318.279,85 lei,  

echivalent 38.672.297,94 euro 

 

- durata de execuție estimată: 48 de luni 

 

2. Indicatori tehnici:  

      - lungimea totală a drumului modernizat: 78,42 km 

       - șanturi de pământ: 16.255m 

       - șanturi de beton: 74.105 m 

        - rigola ranforsată: 3.525 m 

      - parapet metalic; 28.010 m 

       - consolidari (ziduri de sprijin, zid de gabioane, fundații adâncite parapet): 23.205 m 

 

Sector I: km 0+000 – km 3+350: 

- lungime drum județean modernizat conectat la TEN-T: L = 3.350 km 

- lungime piste de biciclete construite: 6.7 km 

- suprafața trotuare modernizate/ realizate: 11.910 mp 

- stații transport public și alveole construite: 2 buc. 

Sector II: km 3+350– km 24+540: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 21.190 km 

- suprafața trotuare modernizate/ realizate: 530 mp 

- stații transport public și alveole construite: 5 buc. 

- podețe tubulare:26 buc 

- poduri reabilitate: 1 buc 

- poduri noi:1 buc 

Sector III: km 24+540 – km 43+510: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 18.970 km 

- suprafața trotuare modernizate/ realizate: 170 mp 

- stații transport public și alveole construite: 2 buc. 

- podețe tubulare: 40 buc 

- poduri noi:1 buc 

Sector IV: km 43+510 – km 56+310: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 12.800 km 

- stații transport public și alveole construite: 2 buc.  

- podețe tubulare:11 buc 

- poduri noi:3 buc 

Sector V: km 56+310 – km 78+420: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 22.118 km 

- stații transport public și alveole construite: 10 buc. 

- podețe tubulare: 21 buc 

- poduri reabilitate: 1 buc 

- poduri noi: 9 buc 
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