
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu Municipiul 

Blaj prin Consiliul local  al municipiului Blaj în vederea finalizării obiectivului de investiții 

„Reabilitare Palat Cultural Blaj, Judeţul Alba” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba cu Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj, în vederea finalizării 

obiectivului de investiții „Reabilitare Palat Cultural Blaj, Judeţul Alba” 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba cu Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj, în 

vederea finalizării obiectivului de investiții „Reabilitare Palat Cultural Blaj, Judeţul Alba” 

- raportul de specialitate nr. 22107/13 decembrie 2016 comun al Direcţiei de dezvoltare 

şi bugete, al Direcţiei juridice şi relații publice și al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - Romania 100; 

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

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

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 831/2014 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 974/2002 

privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și 

comunelor din județul Alba; 

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 asocierea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu Municipiul 

Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj în vederea finalizării obiectivului „Reabilitare Palat 

Cultural Blaj, Judeţul Alba” în condiţiile Contractului de asociere, cuprins în anexa  -  parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă cofinanţarea cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului 

„Reabilitare Palat Cultural Blaj, Județul Alba”, în cuantum de 162.157,60 lei din bugetul propriu 

al Judeţului Alba. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare, bugete şi 

Serviciul pentru implementarea Programului Alba - Romania 100 din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        Art. 3. 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, Consiliului local al municipiului Blaj, Direcției juridică și 

relații publice, Direcţiei dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului şi Serviciului 

pentru implementarea Programului Alba - Romania 100 din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba.  

                                   CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                            Vasile BUMBU 

                                                                                                                                                                 

Nr. 243 

Alba Iulia,  23 decembrie 2016 



Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 243/23 decembrie 2016 

 

 

        România           România 

     Județul Alba               Municipiul Blaj 

Consiliul Județean                 Consiliul Local 

 

Contract de asociere 
 

 Art. 1. Părţile contractante 

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

Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, tel. 0258/813380, fax 0258/813325, cod fiscal 4562583, 

reprezentat legal prin domnul Ion Dumitrel - președinte, în calitate de asociat participant,  

 și 

 1.2. Municipiul Blaj prin Consiliul Local al municipiului Blaj, cu sediul în municipiul 

Blaj, Piaţa 1848, nr. 16, judeţul Alba, tel. 0258/710110, fax 0258/710014 cod fiscal 4563007, 

reprezentată legal prin domnul Rotar Gheorghe Valentin – primar, în calitate de asociat 

administrator,  

 au convenit încheierea prezentului contract de asociere, în conformitate cu prevederile 

art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele condiţii: 

 

 Art. 2. Obiectul asocierii 
 2.1. Obiectul contractului îl constituie colaborarea părţilor contractante în scopul 

finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții „Reabilitare Palat Cultural Blaj, Județul Alba” până 

la data de 31 decembrie 2017. 

 2.2. Prelungirea duratei contractului poate fi făcută numai prin acordul scris al părţilor 

contractante, consemnat într-un act adiţional. 

 

 Art. 3. Valoarea contractului 
 3.1. Valoarea pentru finalizarea investiției este de 324.315,20 lei, din care cota de 

contribuție a fiecărui asociat este de 50%, respectiv suma de 162.157,60 lei. 

 3.2. Valoarea realizată în conformitate cu contractul de asociere, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Blaj nr. 194/30 iulie 2012 și Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 144/29 august 2013, este în cuantum de 4.345.429,02 lei, din care contribuția fiecărui 

asociat este de 2.172.714,72 lei. 

 

 Art. 4. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 Pentru realizarea obiectului contractului de asociere părţile îşi asumă următoarele 

obligaţii: 

 4.1.  Municipiul Blaj prin Consiliul Local al municipiului Blaj 
 a) plăteşte suma de 162.157,60 lei din bugetul propriu al Municipiului Blaj reprezentând 

cofinanţarea în procent de 50 % din valoarea totală a cheltuielilor necesare finalizării  

obiectivului de investiții „Reabilitare Palat Cultural Blaj, Județul Alba”, 

 b) asigură folosinţa comună a imobilului Palat Cultural Blaj pe o perioadă de 20 ani 

pentru Judeţul Alba şi Municipiul Blaj; 

 c) va actualiza Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Blaj  

cu valoarea rezultată la data finalizării investiţiei; 

 d) asigură managementul investiţiei; 

 e) organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile; 

 f) urmăreşte încadrarea lucrărilor în graficele de timp stabilite; 

 g) urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi calitativ; 

 h) urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate, 

etc.); 



 i) se obligă ca propunerile de modificări în cadrul investiţiei (NCS, NR) să fie convenite 

de ambele părţi înainte de angajarea lor; 

 j) efectuează recepţia lucrărilor/serviciilor; 

 k) transmite  Judeţului Alba informaţii despre progresul lucrărilor, întocmirea şi 

furnizarea rapoartelor tehnice intermediare și finale precum şi orice alte date solicitate cu privire 

la realizarea obiectivului; 

 l) întocmeşte şi transmite Judeţului Alba, Certificatele de plată intermediare şi finale 

(conform modelului anexat), însoţite de documentele justificative aferente (copie factură fiscală, 

copie situaţii de lucrări, copie raport diriginte de şantier, etc.), cu încadrarea în termenele 

prevăzute în contracte şi cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 2281/2009 al ministrului 

finanțelor publice; 

 m) să efectueze toate plăţile către executant după diagramă de proces - parte integrantă a 

contractului de asociere. 

 4.2. Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba: 
 a) plăteşte suma de 162.157,60 lei din bugetul propriu al Judeţului Alba reprezentând 

cofinanţarea în cotă de 50 % din valoarea totală a cheltuielilor aferente finalizării lucrărilor la 

obiectivul de investiții „Reabilitare Palat Cultural Blaj, Județul Alba”; 

 b) asigură folosinţa comună a imobilului Palat Cultural Blaj pe o perioadă de 20 ani 

pentru Judeţul Alba şi Municipiul Blaj; 

 c) va actualiza Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba  cu 

valoarea rezultată la data finalizării investiţiei; 

 d) asigură suport în realizarea managementului investiţiei; 

 e) urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, prin verificarea situaţiilor de lucrări lunare 

din punct de vedere cantitativ şi valoric, respectiv concordanţa cu oferta adjudecată; 

 f) asigură suport la întocmirea rapoartelor tehnice intermediare și finale; 

 g) participă la recepţia lucrărilor; 

 h) asigură transmiterea cotei de cofinanţare cu încadrarea în termenele prevăzute în 

contracte. 

 

 Art. 5. Răspunderea asociaţilor 
 5.1. Faţă de terţi va răspunde asociatul care contractează singur drepturi şi obligaţii prin 

actele încheiate cu aceştia. 

 5.2. Dacă asociaţii contractează împreună sau prin mandatar comun, atunci ei câştigă 

drepturi şi devin obligaţi solidar faţă de terţi. 

 5.3. După încetarea asocierii, asociatul administrator este obligat să dea socoteală despre 

modul de îndeplinire a obiectului contractului, asoc iatului participant. 

 5.4. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute mai sus, de către una din părţi, determină 

rezilierea contractului de către cealaltă parte, cu un preaviz de 15 zile. 

 5.5. Pentru nerespectarea clauzelor contractuale în tot sau în parte, sau pentru executarea 

defectuoasă a acestora, partea în culpă se obligă să plătească daune interese. 

 

 Art. 6.  Încetarea contractului 
 6.1. Prezentul contract încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit 

prelungirea acestuia, prin acordul părţilor. 

 6.2. Cel mai târziu în 15 zile la expirarea termenului menţionat mai sus  se va  încheia un 

proces-verbal de constatare a încetării contractului de asociere. 

 

 Art. 7. Forţa majoră 
 7.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului 

şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

 7.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 

în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 

(cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.



 7.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 7.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea contractului. în nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul 

de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile 

până la această dată. 

 

 Art. 8. Litigii 

 8.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, 

inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. 

 8.2. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate 

spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente. 

 8.3. Legea aplicabilă este legea română. 

 

 Art. 9.  Dispoziţii finale  

 9.1. Modificarea/completarea clauzelor prezentului contract se va face cu  acordul părţilor 

contractante, prin acte adiţionale.  

 9.2. Prezentul contract s-a încheiat astăzi,  în data de _______________ în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

      Judeţul Alba         Municipiul Blaj 

  prin         prin 

Consiliul Judeţean Alba      Consiliul local Blaj  

  

       Preşedinte,        Primar, 

     Ion Dumitrel            Gheorghe Valentin Rotar  

 

 

 

  Director executiv,      Director economic, 

 Aitai Marian Florin                    Cristina Cristea  

 

 

 

Director executiv,              

    Ioan Bodea 

 

 

 

Director executiv, 

  Liliana Negruț 

 

 

 

 CFP                CFP 

 

 

 

      Avizat                                                                      Avizat,  

Consilier Juridic       Consilier Juridic 

 

 

 

 

 


