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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului – cadru de asociere încheiat între  

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi unitățile şcolare de pe raza 

 unităților administrativ teritoriale Şugag, Săsciori, Pianu, Cîlnic, Gîrbova, Sebeş şi Cugir, 

aflate în arealul siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa  

își in zonele limitrofe acestora, din judeţul Alba 

 

 

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

  Luând în dezbatere:  

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului – cadru de asociere încheiat între 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi unitățile şcolare de pe raza unităților administrativ 

teritoriale Şugag, Săsciori, Pianu, Cîlnic, Gîrbova, Sebeş şi Cugir, aflate în arealul siturilor 

ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa şi în zonele limitrofe acestora, din judeţul Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului – cadru de 

asociere încheiat între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi unitățile şcolare de pe raza 

unităților administrativ teritoriale Şugag, Săsciori, Pianu, Cîlnic, Gîrbova, Sebeş şi Cugir, aflate în 

arealul siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa şi în zonele limitrofe acestora, 

din judeţul Alba; 

    - raportul de specialitate comun nr. 8348/5 mai 2017 al Direcţiei amenajarea teritoriului 

și urbanism şi 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; 

 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 - cadru de asociere între Judeţul Alba, prin 

Consiliul Judeţean Alba şi unităţile şcolare: Școala Gimnazială Șugag, Colegiul Tehnic Ion D. 

Lăzărescu Cugir, Școala Gimnazială Săsciori, Școala Gimnazială Gîrbova, Școala Gimnazială 

Cîlnic, Liceul cu program sportiv Sebeș și Școala Gimnazială Pianu de Sus, aflate în arealul  

siturilor ROSPA0043 Frumoasa şi ROSCI0085 Frumoasa, şi în zonele limitrofe acestora, în 

vederea asigurării cadrului general pentru implementarea Planului de management integrat a 

acestor situri, 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, unităților școlare 

enumerate la art. 1, 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   
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         ROMÂNIA                                                                                           ROMÂNIA 

        Județul Alba                                                                                         Judeţul Alba     

Consiliul Judeţean Alba                                                              Unitatea Școlară ……..                                                                                     

Nr. ______din_________                            Nr. _______din_________   

 

 

ACORD DE ASOCIERE- CADRU  

  

  

 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;  

 

 Art. 1. PĂRŢILE 

1.1. 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 

 1.2. Unitatea școlară…………….comuna/orașul/municipiul   ……………, judeţul Alba, 

reprezentată prin director,  dna/dl ………………… în calitate de asociat partener, 

 pe de altă parte,  

 au convenit încheierea prezentului acord de asociere.  

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 și antropic (eliminat) al județelor Alba, Sibiu, Vîlcea și 

Hunedoara de către elevii, cadrele didactice precum și membrii comunităţii din judeţul Alba.  

Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 (1) Obiectul Acordului îl reprezintă colaborarea dintre asociaţi în vederea organizării şi 

desfăşurării activităţilor extraşcolare în cadrului Proiectului educaţional Frumoasa - Ocrotind 

natura ocrotim viața!  

(2) Realizarea prezentului Acord va conduce la: 

a.) îmbunătăţirea cunoştinţelor elevilor în ceea ce priveşte biodiversitatea ecosistemelor; 

b.) crearea unui cadru propice pentru cunoașterea aprofundată a patrimoniului natural al 

Siturilor Frumoasa şi a măsurilor de conservarea a acestora; 

c.) implicarea elevilor în acţiuni de documentare şi conştientizare a prezenţei habitatelor 

şi speciilor încă nealterate şi/sau foarte puţin influenţate de prezenţa omului 

(3) Acordul va avea ca rezultat : 

 a.) editarea unui CD/DVD pentru fiecare clasă cu momentele semnificative ale 

activităţilor desfăşurate în timpul proiectului şi realizarea unui punct documentar al şcolii; 

 b.) diseminarea informaţiei către elevi, profesori, comunitate locală, prin diverse mijloace 

de informare: CD/DVD cu filme documentare, cărţi poştale; 

 c.) constituirea unei comunităţi/ asocieri de cadre didactice din şcoli cu înclinări şi 

abilităţi privind conservarea naturii; 

 d.) elaborarea şi implementarea în şcolile partenere a unui manual educativ privind 

siturile Frumoasa. 

Art. 4. DURATA ACORDULUI   

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

aprobarea prin hotărâre de către asociaţi, de la data semnării lui de către reprezentanții celor doi 

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

 

 

Art. 5.  DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE ASOCIAŢILOR 

5.1. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba 



 a.) va asigura cadrul organizatoric, resursele materiale şi procedurale necesare 

desfăşurării în condiţii optime a activităţilor implicate de realizarea scopului şi obiectului 

prezentului acord, de către părţile semnatare; 

 b.) va  comunica în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor. 

  5.2. Unitatea școlară…………………………………… 

        a.) va asigura popularizarea proiectului în rândul elevilor prin realizarea unui punct 

documentar al şcolii; 

b.) se obligă să pregătească elevii pentru activitate; 

c.) se obligă să asigure respectarea programului de desfăşurare a activităţilor; 

d.) să evite orice situaţie generatoare de risc care să afecteze în mod negativ activităţile 

prezentului Acord; 

e.) să realizeze un punct documentar al şcolii. 

Art. 6. AMENDAMENTE 

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

clauzelor prezentului acord prin acte adiţionale. 

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

amendament care trebuie acceptat de către celălalt asociat.  

Art. 7. RĂSPUNDEREA ASOCIAŢILOR  

 7.1. 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. 

 7.2. În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost 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. 8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

 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.  

 Art. 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. 

  Art. 10. ÎNCETAREA ACORDULUI 

 10.1. Prezentul Acord încetează la expirarea termenului stabilit … mai 2022, dacă nu s-a 

convenit prelungirea acestuia, prin acordul părţilor. 

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

a obligaţiilor asumate de părţi. 

  Art. 11. 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                                        Unitatea școlară 

       Consiliul Județean Alba          …………….. 

                     Președinte,                                      Director            

      Ion DUMITREL            ………………     

                     

                 Director executiv, 

              Marian Florin AITAI 

      

                        Arhitect şef, 

             Maria Voichița COMAN  

                                           

                         Vizat C.F.P.P.  

      

                       Consilier juridic           

 

 


