
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Judeţul Alba, 

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

în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de 

management integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa 

  

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 mai 2017; 

  Luând în dezbatere:  

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Judeţul 

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

asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor 

ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa; 

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

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

Alba Iulia, în vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de management 

integrat a siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa; 

    - raportul de specialitate nr. 8271/4 mai 2017 comun, al Direcţiei amenajarea teritoriului 

și urbanism şi al Direcţiei juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba;  

 Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/2011 privind aprobarea Contractului de 

administrare a sitului de importanță comunitară Frumoasa;  

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10/28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumare a sustenabilității rezultatelor Proiectului „Managementul integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”, pentru o perioadă de cel puțin 5 

ani de la finalizarea acestuia; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile : 

 -  art. 91 alin. 1 lit. e şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 1158 din 21 iunie 2016 al ministrului mediului apelor şi pădurilor 

privind  aprobarea Planului de management şi Regulamentul Siturilor Natura 2000 siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa;  

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 încheierea Acordului de asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea asigurării cadrului 

general pentru implementarea Planului de management integrat a siturilor ROSPA0043 

Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism 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, Universității „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea 

teritoriului și urbanism şi Direcţiei juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba. 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

Nr. 146 

Blaj, 24 mai 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexă  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 146/24 mai  2017 

 

           ROMÂNIA                                                                          ROMÂNIA 

     JUDEŢUL ALBA                                                      Ministerul Educației Naționale     

Consiliul Judeţean Alba                               Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Nr.______din_________                     Nr. _______din_________   

 

ACORD DE ASOCIERE  

  

Preambul 

În vederea realizării obiectivelor cuprinse în Planul de management integrat al siturilor 

ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa; 

În temeiul art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Ion DUMITREL - 

preşedinte, în calitate de asociat administrator, 

pe de o parte, și 

Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul Alba Iulia, str. Gabriel 

Bethlen, nr. 5, cod 510009, județul Alba, CUI 5665935, reprezentată legal prin prof. univ. dr. 

Valer Daniel BREAZ - rector, în calitate de asociat participant, 

pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului acord de asociere.  

Art. 1. OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 Asigurarea cadrului general pentru implementarea Planului de management integrat al 

siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa. 

Art. 2. SCOPUL ACORDULUI    
 Scopul prezentului acord de asociere îl constituie reglementarea colaborării dintre părţi în 

vederea creșterii gradului de conservare, valorificare și promovare a biodiversității prin 

realizarea activităților specifice de cercetare și educaționale din Planul de management integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa în scopul maximizării învățării și 

cunoașterii patrimoniului natural al județelor Alba, Sibiu, Vîlcea și Hunedoara de către studenții, 

masteranzii și cursanții Universității ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, precum și prin acțiuni de 

informare și educare a tuturor factorilor interesați. 

 De asemenea, un obiectiv specific îl reprezintă dezvoltarea abilităţilor teoretice şi 

practice ale studenţilor, masteranzilor și cursanților Universității ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

de organizare şi derulare a acţiunilor cu caracter ecologic și turistic destinate tuturor categoriilor 

de persoane interesate. Aceste tipuri de activităţi se vor realiza în mediul natural și socio-cultural 

judeţean şi regional, ca mijloace de educare şi divertisment, petrecere a timpului liber în mod 

constructiv sau de odihnă activă. 

Art. 3. DURATA ACORDULUI   

 Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 5 ani, intrând în vigoare, după 

aprobarea lui de către asociaţi (prin hotărâre, de către Consiliul Județean Alba), de la data 

semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cu posibilitatea prelungirii prin act 

adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 

Art. 4. SURSA FONDURILOR 

Fondurile necesare finanțării acestui Acord provin din bugetul local al Județului Alba şi 

surse financiare provenite din fonduri europene, după caz. 

Art. 5. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE ASOCIAŢILOR 

(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba 

 va asigura cadrul organizatoric, resursele materiale şi procedurale necesare desfăşurării 

în condiţii optime a activităţilor implicate de realizarea scopului prezentului acord, de către 

părţile semnatare; 

 va identifica şi va asigura sursele financiare necesare pentru dezvoltarea de aplicații 

informatice pentru informarea și promovarea on-line a biodiversității și patrimoniului cultural și 

ecologic al sitului; 

 va pune la dispoziția asociatului spaţiile aparţinând Centrului de vizitare Poarta 

Raiului, materiale, echipamente şi instalaţii în vederea, îndeplinirii activităților asumate de către 



asociaţi şi anume efectuarea practicii de specialitate pentru studenții/masteranzii și cursanții 

universității; 

 va identifica împreună cu asociatul participant surse financiare pentru achiziţionarea 

de echipament și instrumentarul necesar administratorului siturilor;   

 va identifica surse financiare împreună cu asociatul participant pentru dezvoltarea de 

aplicații informatice pentru informarea și promovarea on-line a biodiversității și patrimoniului 

cultural și ecologic al sitului; 

  va organiza și coordona activitățile de reconstrucție ecologică a habitatelor cu stare de 

conservare nefavorabilă; 

 va identifica împreună cu asociatul participant surse financiare pentru achiziţionarea 

de echipament și instrumentarul necesar administratorului siturilor şi pentru acţiuni de 

completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi 

evaluarea speciilor şi habitatelor, inclusiv a speciilor invazive etc.). 

     (2) Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 va asigura cadrul organizatoric şi resursele umane  necesare desfăşurării în condiţii 

optime a activităţilor implicate de realizarea scopului prezentului acord, de către părţile 

semnatare;   

 va realiza actualizarea bazei de date GIS pe baza datelor furnizate de asociatul 

administrator și cartare de habitate; 

 va identifica și accesa sursele de finanțare pentru dezvoltarea unor proiecte de 

conștientizare, promovare și educație ecologică; 

 va efectua studii de specialitate și va elabora ghiduri și manuale/materiale educative și 

de promovare pentru conștientizarea publicului și educația ecologică a tinerilor în concordanță 

cu obiectivele de conservare ale sitului; 

 se va implica în crearea și promovarea unui portofoliu de activități ecoturistice care să 

faciliteze practicarea unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de conservare 

ale sitului, cum ar fi ecoturismul, turismul educațional, turismul științific, turismul cultural, 

turismul rural etc.; 

 va promova  şi va asigura voluntariatul în rândul studenților și masteranzilor pentru a 

îndeplini activitățile asumate de către asociaţi și va efectua demersurile necesare în vederea 

derulării  acestuia; 

 va facilita efectuarea practicii de specialitate pentru studenții/masteranzii și cursanții 

universității; 

 va  participa la organizarea și realizarea activităților de reconstrucție ecologică a 

habitatelor cu stare de conservare nefavorabilă; 

 va identifica surse financiare împreună cu asociatul administrator pentru dezvoltarea 

de aplicații informatice pentru informarea și promovarea on-line a biodiversității și patrimoniului 

cultural și ecologic al sitului; 

 va identifica împreună cu asociatul administrator surse financiare pentru achiziţionarea 

de echipament și instrumentarul necesar administratorului şi pentru acţiuni de completare a 

nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi 

habitatelor, inclusiv a speciilor invazive etc.) ;   

 va organiza, împreună cu asociatul administrator şi alţi parteneri interesați evenimente 

cu caracter specific dedicate ecologiei și turismului („Ziua turismului în şcoală” – 27 septembrie; 

Ziua Pământului şi altele) şi acţiuni ecoturistice menite să contribuie la formarea viitorilor turişti 

şi profesionişti în domeniu (drumeții, excursii, acțiuni de ecologizare, reciclare de materiale, 

plantare de copaci, amenajare  de trasee turistice); 

 va facilita schimburile de bune practici între actorii  implicați; 

 va fi responsabilă pentru menţinerea în bună stare a spațiilor aparţinând Centrului de 

vizitare Poarta Raiului, a materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse la 

dispoziţia acesteia de către asociatul administrator în vederea efectuării practicii de specialitate  

pentru studenții/masteranzii și cursanții  universității. 

Art. 6. MODALITATEA DE COORDONARE 

 Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea obiectului acordului 

convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajaţi ai celor doi 

asociați, desemnați prin acte administrative de către Președintele Consiliului Județean Alba şi 

Rectorul Universităţii ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, care își va desfășura activitatea în baza 

unui regulament de organizare și funcționare propriu. 



Art. 7. CONFLICTUL DE INTERESE 

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

vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 

la apariţia unui asemenea conflict de interese. 

Art. 8. AMENDAREA ACORDULUI  DE ASOCIERE 

 8.1. Asociaţii au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni modificarea 

clauzelor prezentului acord prin acte adiţionale. 

8.2. Orice modificare a Acordului de asociere trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de către celălalt asociat.  

Art. 9. RĂSPUNDEREA ASOCIAŢILOR  

9.1. Prezentul înscris servește interesul comun al asociaţilor, care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună credință. Asociaţii se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra 

derulării acestui Acord. 

9.2. 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.   

9.3. În cazul în care se constată că, urmare a 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. 10.  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

 10.1. Părţile 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 asociere.  

 10.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, părţile 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. 11. 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. 

  Art. 12. ÎNCETAREA ACORDULUI 

 12.1. La expirarea termenului stabilit, ……. mai 2022, dacă nu s-a convenit prelungirea 

acestuia, prin acordul părţilor; 

 12.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative ale celor două părţi, anterior expirării 

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

conformitate cu prevederile art. 11 din prezentul Acord; 

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

a obligaţiilor asumate de părţi. 

  Art. 13. DISPOZIŢII FINALE 

 Prezentul Acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi, ... mai 2017, în 2 

(două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare din părţi.  

 

             Judeţul Alba, prin                                   Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

       Consiliul Județean Alba          Rector, 

                     Președinte,        prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ            

      Ion DUMITREL            

                     

                 Director executiv, 

              Marian Florin AITAI 

      

                        Arhitect şef, 

             Maria Voichița COMAN  

                                           

                         Vizat C.F.P.P.  

      

                       Consilier juridic           

 


