
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Acordului  de parteneriat încheiat între  Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia,   cu 

privire la darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea 

sarcinii pe axă la vehicule rutiere 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, din data de 16 martie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului  de parteneriat încheiat între  Judeţul 

Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia prin Consiliul local al municipiului 

Alba Iulia,  cu privire la darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru 

determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere; 

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

încheiat între  Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia prin Consiliul 

local al municipiului Alba Iulia,  cu privire la darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației 

portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere; 

- raportul de specialitate nr. 4508/14 martie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare: 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea 

instituirii unei restricții temporare, parțiale, de circulație pe un sector al drumului județean DJ 

107H: Coșlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN 74); 

 - adresa nr. 22621/9 martie 2017 a Primăriei municipiului Alba Iulia, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba cu nr. 4289/9 martie 2017; 

Ținând cont 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 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 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 parteneriat încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia, cu privire 

la darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la 

vehicule rutiere, conform anexei - parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Municipiului 

Alba Iulia prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 
                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

Nr. 111 

Alba Iulia,  16 martie 2017      

http://www.cjalba.ro/


                                                            Anexă la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16 martie 2017   

 

         România                                                                                                       România  

      Judeţul Alba                                                                                        Municipiul Alba Iulia 

Consiliul Judeţean                                                                                          Consiliul Local  

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

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

  Părţile  

 1. JUDEŢUL ALBA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 

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

Dumitrel 

şi  

 2. MUNICIPIUL ALBA IULIA, prin CONSILIUL LOCAL ALBA IULIA,  cu sediul 

în municipiul Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A, județul Alba, reprezentat prin dl. primar Mircea 

Hava 

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

 

 Art. 1. Obiectul acordului 

 Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea promovării unor interese 

comune și anume reducerea impactului negativ asupra infrastructurii rutiere, periclitarea 

siguranţei traficului pentru utilizatorii acestuia, diminuarea costurilor pentru lucrările de 

întreţinere şi reabilitare a drumurilor publice, scăderea cheltuielilor de exploatare a parcurilor 

auto aparţinând transportatorilor rutieri şi implicit la reducerea cheltuielilor de transport, pe raza 

municipiului Alba Iulia. 

 Art. 2. Durata acordului 

 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 1 an, intrând în vigoare de la 

data semnării lui de către părți, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, la solicitarea 

motivată a oricărei părți. 

 Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 3.1. Drepturile și obligațiile Consiliului Judeţean Alba: 

 darea în folosință gratuită, la solicitarea scrisă a municipiului Alba Iulia, a instalației 

portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere cu următoarele caracteristici: 

► auto pentru transport instalație și sursă de curent, marca Fiat Doblo având 

număr de înmatriculare: AB-15-CJA, seria (număr de identificare) ZFA22300005331316; 

► aparat de cântărit cu funcționare neautomată pentru cântărirea pe osie în regim 

static de tip: WE-PCA 200   3934 - identificat prin E.M.C.A.T.R. 1.1. 

 3.2. Drepturile și obligațiile municipiului Alba Iulia: 

 preluarea spre folosință gratuită a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe 

axă la vehicule rutiere; 

 asigurarea personalului necesar pentru utilizarea instalației portabile pentru 

determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere; 

 întreținerea instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere 

în starea în care a fost predată și suportarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare 

aferente (combustibil, reparații, verificare metrologică aparat de cântărit); 

 folosirea instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere 

numai pentru activitățile de control în trafic; 

 folosirea instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere in 

condiții de eficiență și siguranță cu respectarea tuturor prevederilor legale privind modul de 

funcţionare si exploatare a acestor instalații. 

 Art. 4. Răspunderea părților: 

 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. 5.  Încetarea acordului de parteneriat 

  5.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit 

prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

 5.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a părților, anterior expirării duratei  acordului, 

ca urmare a constatării unor clauze de neîndeplinire a acordului, 

 5.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate sau 

a obligaţiilor asumate de părţi; 

 5.4. În alte cazuri prevăzute de lege.    

 Art. 6.  Amendamente 

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

autorităţilor deliberative, modificare clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 Art. 7. Forţa majoră 

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

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

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea acordului 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 avertizare 

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. 

 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 2 (două) luni, fiecare 

parte poate renunţa la executarea acordului. 

 Art. 8. Soluţionarea litigiilor  

 8.1. 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.  

 8.2. 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. 9.  Dispoziţii finale 

 Prezentul acord de parteneriat 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.  

 

       Județul Alba, prin Municipiul Alba Iulia 

            Consiliul Județean Alba                                                    prin Consiliul Local                                                                                                                                                                

 

      PREŞEDINTE,                                                                  PRIMAR, 

                        Ion Dumitrel                                                         Mircea Gheorghe Hava          

 

  

                   Director executiv,        Director economic,  

                       Aitai Marian                

         

 

       Director executiv, 

           Liliana Negruț 

 

                   CFP        CFP 

 

 

           Avizat, Consilier Juridic                                                             Avizat, Consilier Juridic 


