
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE care va fi încheiat între Județul Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna 

Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: ,, Staţiune balneo - climaterică Ocna 

Mureş” 

 

     Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE care va fi 

încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul 

Local al Oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: „Staţiune balneo - 

climaterică Ocna Mureş”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE 

ASOCIERE care va fi încheiat între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna 

Mureş prin Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: 

„Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş”; 

 - raportul de specialitate nr. 2057 din 6 februarie 2017 comun, al Serviciului pentru 

implementarea programului Alba – România 100, Direcției dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridică şi relații publice; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Parlamentului României nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea 

încrederii Guvernului - Anexa nr. 2 „PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020”; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 130/2014 pentru aprobarea ,,Strategiei de 

Dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2014-2020”; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 188 din 29 septembrie 2011 privind 

aprobarea documentaţiei ,, Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba”; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 13 din 26 ianuarie 2017 privind încuviințarea 

cererii adresate Orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unei cote de ½ părți asupra unui 

teren, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al 

Orașului Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării obiectivului  

,,Amenajare bază de tratament şi agrement în Oraşul Ocna Mureş; 

 Ținând cont de 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. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin.1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. d, art. 91 alin. 6 lit a și lit. c din Legea 215/2001 a 

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

- H.G. nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor 

turistice, cu modificările şi 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 ASOCIERE care va fi încheiat între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş ȋn 

vederea realizării în comun a obiectivului „Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş”, 

potrivit anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Serviciul pentru implementarea 

programului Alba – România 100 și Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

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



Art. 3. 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, oraşului Ocna 

Mureş, Direcției juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru implementarea programului Alba – România 100 din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 56 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 



                                                            Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 56 din 23 februarie 2017  

 

 

      România                                                                                                               România  

    Judeţul Alba                                                                                               Oraşul Ocna Mureş 

Consiliul Judeţean                                                                                            Consiliul Local  

Nr……..….….                                                                                                    Nr…………….. 

 

 

ACORD DE ASOCIERE  

 

 

 ART. I. Părţile  

  I.1. ORAŞUL OCNA MUREŞ, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI 

OCNA MUREŞ  cu sediul în localitatea Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27, județul Alba, 

reprezentat prin dl. primar - Vinţeler Silviu, în calitate de asociat administrator 

şi  

  I.2. JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin dl. preşedinte 

Ion Dumitrel, în calitate de asociat participant 

 au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiţii:  

 

 ART. II. Obiectul acordului 

  II.1. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea promovării 

unor interese comune, respectiv pentru realizarea obiectivului „Staţiune balneo - climaterică 

Ocna Mureş”, cu următoarele componente: 

  II.1.1. Realizarea investiției „Amenajare bază de tratament şi agrement în 

oraşul Ocna Mureş”, pe terenul în suprafaţă totală de 10656 mp. situat administrativ la adresa 

str. Fabricii, f.n., Ocna Mureş, județul Alba; 

  II.1.2. Dotarea bazei de tratament și agrement; 

  II.1.3. Realizarea structurii de administrare a bazei de tratament și agrement; 

  II.1.4. Administrarea bazei; 

  II.1.5. Demersuri pentru atestarea orașului/parte a orașului Ocna Mureș ca 

stațiune balneo - climaterică; 

  

 ART. III. Valoarea acordului  

  III.1. Valoarea obiectivului „Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş” este 

compusă din: 

III.1.1. Valoarea investiției „Amenajare bază de tratament şi agrement în 

Oraşul Ocna Mureş”este de 37.879.718 lei, din care C+M în valoare de 29.395.038 lei.  

 III.1.2. Valoarea  dotărilor bazei de tratament și agrement este de 1.361.967 lei; 

III.1.3. Costurile privind realizarea structurii de administrare a bazei de tratament 

și agrement, costuri stabilite potrivit studiilor, rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu 

prevederile legale în vigoare la momentul realizării componentei „Realizare structura de 

administrare a bazei de agrement”  vor face obiectul unui act adițional la prezentul acord de 

asociere; 

III.1.4. Costurile de administrare a bazei de tratament și agrement, costuri 

stabilite potrivit studiilor, rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu prevederile legale în 

vigoare la momentul realizării componentei „Administrare bază” vor face obiectul unui act 

adițional la prezentul acord de asociere; 

 

 ART. IV. Durata acordului 

  Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 10 ani, intrând în vigoare 

de la data semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cel târziu la 30 aprilie 2017, cu 

posibilitatea prelungirii prin act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 

 

  



ART.V.  Drepturile şi obligaţiile părţilor  

V.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI ADMINISTRATOR 

ORAŞUL OCNA MUREŞ: 

 V.1.1. Drepturile și obligații privind realizarea investiției/obiectivului „Amenajare 

bază de tratament şi agrement în Oraşul Ocna Mureş”   

1.) Suportă din bugetul propriu al oraşului Ocna Mureş contravaloarea a ½ din 

cheltuielile totale aferente realizării investiţiei; 

2.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

3.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de ½  în devălmăşie, asupra obiectivului „Amenajare bază de tratament şi 

agrement în Oraşul Ocna Mureş”; 

4.) Asigură managementul obiectivului inclusiv în etapa achiziţiei lucrărilor/serviciilor; 

5.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile; 

6.) Urmărește şi răspunde pentru încadrarea lucrărilor în graficele de timp stabilite; 

7.) Urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi calitativ;  

8.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

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

etc.); 

9.) Se obligă ca propunerile de modificări în cadrul investiţiei (NCS, NR) să fie convenite 

de ambele părţi înainte de angajarea lor; 

10.) Efectuează recepţia lucrărilor/serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Alba; 

11.) Transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul lucrărilor, 

întocmirea şi furnizarea rapoartelor tehnice intermediare şi finale, precum şi orice alte date 

solicitate cu privire la realizarea obiectivului; 

12.) Întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean 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; 

13.) Se obligă, după efectuarea recepţiei la finalizarea lucrărilor de investiţie aferente 

bazei de agrement, să întreţină şi să asigure funcţionarea acesteia, sens în care va elabora un 

regulament aprobat de părţi prin hotărâre; 

14.) La cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţie documentaţiile solicitate. 

V.1.2. Drepturile și obligații privind dotarea bazei de tratament și agrement 
1.) Se obligă, după finalizarea lucrărilor de investiţie aferente bazei de tratament şi 

agrement, să evalueze, să actualizeze lista privind dotarea bazei şi să o transmită spre aprobare 

Consiliului Judeţean Alba; 

2.) Suportă din bugetul propriu al oraşului Ocna Mureş contravaloarea a ½ din 

cheltuielile totale aferente dotării bazei; 

3.) După dotarea bazei, Judeţul Alba şi Oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de ½  în devălmăşie, asupra obiectivului „Amenajare bază de tratament şi 

agrement în Oraşul Ocna Mureş” cu dotările aferente; 

4.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările de furnizare de produse/servicii/ 

lucrări; 

5.) Urmărește livrarea produselor/serviciilor/executarea lucrărilor contractate în graficele 

de timp stabilite; 

6.) Urmăreşte respectarea cerinţelor calitative și cantitative la dotările achiziționate;  

7.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

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

executate etc.); 

8.) Efectuează recepţia dotărilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba; 

9.) Întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatele de plată intermediare 

şi finale (conform modelului anexat prezentului acord), însoţite de documentele justificative 

aferente (copie factură fiscală, certificat de conformitate, proces verbal de recepție, etc.) cu 

încadrarea în termenele prevăzute în contracte. 

 

   



V.1.3. Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a bazei de 

tratament și agrement 

Stabileşte tipul și forma structurii de administrare a bazei de tratament şi agrement în 

concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, prin hotărâre a 

Consiliului Local al Oraşului Ocna Mureş. 

V.1.4. Drepturile și obligații privind administrarea si exploatarea bazei 

1.) Se obligă ca veniturile obţinute din utilizarea cotei de ½ ce îi revine din zona de 

tratament şi agrement realizată în baza prezentului acord, precum şi a cotei de ½ din zona de 

tratament și agrement transmisă în administrare Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş de 

către Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, să fie folosite integral pentru finanţarea 

cheltuielilor curente de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a acestei zone; 

2.) Se obligă ca exploatarea bazei să se facă în condiții de eficiență și siguranță cu 

respectarea tuturor prevederilor legale privind modul de funcţionare și exploatare a bazelor de 

tratament şi agrement. 

V.1.5. Drepturile și obligații privind înfiinţarea Staţiunii balneo - climaterice Ocna 

Mureş 

Iniţiază și susţine demersurile pentru atestarea orașului/parte a orașului Ocna Mureș ca 

stațiune balneo - climaterică în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul 

realizării și funcţionalizării obiectivului. 

 

V.2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI PARTICIPANT 

JUDEŢUL ALBA 

V.2.1. Drepturile și obligații privind realizarea investiției „Amenajare bază de 

tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”   

1.) Suportă din bugetul Judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale 

aferente realizării obiectivului; 

2.) Asigură suport în realizarea managementului obiectivului în toate etapele de execuţie, 

sens în care enumerăm cu titlu exemplificativ dar nu limitativ: urmărirea modului de execuţie a 

lucrărilor, prin verificarea situaţiilor de lucrări lunare din punct de vedere cantitativ, calitativ şi 

valoric, respectiv concordanţa cu oferta adjudecată;  

3.) Participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, 

în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în 

comisiile de recepţie la terminarea şi la finalizarea lucrărilor; 

4.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

5.) Asigură suport la întocmirea rapoartelor tehnice intermediare şi finale; 

6.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de ½ în devălmăşie, asupra investiţiei „Amenajare bază de tratament şi 

agrement în oraşul Ocna Mureş”. 

V.2.2. Drepturile și obligații privind dotarea bazei de tratament și agrement 

1.) Aprobă, după finalizarea lucrărilor de investiţie aferente bazei de tratament şi 

agrement, lista privind dotarea bazei; 

2.) Suportă din bugetul propriu al Judeţului Alba contravaloarea a cotei de ½ din 

cheltuielile totale aferente dotării bazei; 

3.) După dotarea bazei, Judeţul Alba şi Oraşul Ocna Mureş vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de ½  în devălmăşie, asupra dotărilor aferente investiţiei „Amenajare bază de 

tratament şi agrement în Oraşul Ocna Mureş”; 

4.) Participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, 

în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în 

comisiile de recepţie privind  dotarea bazei; 

5.) Verifică livrarea produselor /serviciilor/executarea lucrărilor contractate în graficele 

de timp stabilite; 

6.) Verifică respectarea cerinţelor calitative si cantitative la dotările achiziționate;  

7.) Verifică respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

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

etc.). 

 

 



V.2.3. Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a bazei de 

tratament și agrement 

Stabileşte, de comun acord, tipul și forma structurii de administrare a bazei de tratament 

în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba.  

V.2.4. Drepturile și obligații privind administrarea si exploatarea bazei 
1.) Se obligă să transmită în administrare Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş  

dreptul de utilizarea cotei  de ½ din zona de tratament şi agrement realizată în baza prezentului 

acord; 

2.) Acordă dreptul de utilizare a veniturilor rezultate din utilizarea cotei de ½ din zona de 

tratament şi agrement transmisă în administrare Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş 

obţinute şi urmăreşte ca acestea să fie folosite integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de 

întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a acestei zone; 

3.) Se obligă ca exploatarea bazei să se facă în condiţii de eficiență și siguranță cu 

respectarea tuturor prevederilor legale privind modul de funcționare și exploatare a bazelor de 

tratament şi agrement.  

V.2.5. Drepturile și obligații privind înfiinţarea Staţiunii balneo - climaterice Ocna 

Mureş 

Susţine demersurile pentru atestarea orașului/parte a orașului Ocna Mureș ca stațiune 

balneo - climaterică în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării și 

funcţionalizării obiectivului. 

 

ART. VI.  Coordonarea acordului de asociere 
 Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor obiectivului 

convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai celor două 

autorități administrative, desemnați prin dispoziții, de către Primarul Orașului Ocna Mureș și 

Președintele Consiliului Județean Alba, care își va desfășura activitatea în baza unui regulament 

de organizare și funcționare propriu. 

 

ART. VII. Răspunderea asociaţilor 

 VII.1. Faţă de terţi va răspunde asociatul administrator care contractează singur drepturi 

şi obligaţii prin actele încheiate cu aceştia. 

 VII.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către 

una dintre părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă 

adresată părții în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării 

clauzelor acordului.  În cazul în care se constată că, urmare nerespectării clauzelor, s-a creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-

interese, după caz, conform normelor legale in vigoare.  

 

ART. VIII.  Încetarea acordului de asociere 

 VIII.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit 

(…….……………2027), dacă nu s-a convenit prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

 VIII.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor doi asociaţi, anterior expirării 

duratei  acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în 

conformitate cu prevederile art. VII.2 din prezentul acord; 

 VIII.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate 

sau a obligaţiilor asumate de părţi; 

 VIII.4. În alte cazuri prevăzute de lege.    

 

ART. IX.  Amendamente 

 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  ale 

autorităţilor deliberative, modificarea clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 

ART. X Forţa majoră 

 X.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. 



 X.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. 

Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea 

statului care o invocă. 

 X.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. 

 X.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. XI. Soluţionarea litigiilor  

 XI.1. Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

 XI.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente.  

 

ART. XII. Dispoziţii finale 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 

astăzi………………………………., în 2 (două) exemplare originale, de egală valoare juridică, 

câte unul pentru fiecare din părţi.  
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