
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.04/01.03.2010 

încheiat între Consiliul Județean Alba și Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția 

Generală Protecția Naturii și Managementul Ariilor Naturale Protejate 

 

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

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de 

administrare nr.04/01.03.2010 încheiat între Consiliul Județean Alba și Ministerul Mediului și 

Pădurilor prin Direcția Generală Protecția Naturii și Managementul Ariilor Naturale Protejate; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 

la Contractul de administrare nr.04/01.03.2010 încheiat între Consiliul Județean Alba și 

Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția Generală Protecția Naturii și Managementul 

Ariilor Naturale Protejate; 

 - raportul de specialitate comun nr. 14651/8 august 2017 al Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism și Direcției juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare: 

 - adresa Ministerului Mediului- Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 

nr.674/2017 înregistrată la Consiliului Județean Alba sub nr.14.427/3.08.2017;  

 Ținând cont de art.5 din Contractul de administrare nr.04/01.03.2010; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile: 

 -art. 91 alin. 5 lit. a pct. 10 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -art. 1 alin.4 din Legea nr.95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii 

Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, cu modificările și completările ulterioare; 

 -art.18 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 și 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 Actul Adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.04/01.03.2010 

încheiat între Consiliul Județean Alba și Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția 

Generală Protecția Naturii și Managementul Ariilor Naturale Protejate, potrivit anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba pentru a semna Actul 

Adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.04/01.03.2010. 

 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, Direcției 

Juridice și Relații Publice, Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism. 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

    p. PREŞEDINTE,                                       p.  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

           Alin Florin CUCUI                                     Liliana NEGRUȚ    

 

 

Nr. 258 

Alba Iulia,  24 august 2017 



                                                                                                                         Anexă 

                                                                                              la Hotărârea nr. 258/24.08.2017 

 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1  

la Contractul de administrare nr. 04/01.03.2010 

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, prevederilor Ordinului 1052/2014 privind aprobarea 

Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate şi ale art. 5 

din Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010, 

 

Prin prezentul act adițional părţile convin următoarele: 

 

Art. I. – Contractul de administrare nr. 04/01.03.2010 se modifică după cum urmează: 

 

Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 

Părţile contractante 

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), în calitate de autoritate 

responsabilă, cu sediul în Aleea Lacul Morii nr. 151, sectorul 6, municipiul Bucureşti, cod de 

înregistrare fiscală 37423654, reprezentată prin domnul Florian UDREA în calitate de 

Preşedinte,  

şi 

Consiliul Județean Alba, în calitate de administrator,  cu sediul în Alba Iulia,  str. Piața Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentată prin Ion DUMITREL,  în calitate de 

Președinte,  

consimt la încheierea prezentului contract de administrare.” 

După art.1 se introduce un nou articol, respectiv: Art. 2 ,,Baza legală’’ şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 2 Baza legală  

Prezentul contract de administrare este guvernat de prevederile: 

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea managementului ariilor naturale protejate; 

 Legii nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 

şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 



 Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1052/2014 privind aprobarea 

metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei 

nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

 Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Mediului şi pentru modificarea unor acte normative.” 

. 

Art.2 ,, Obiectul contractului ‘’ se renumerotează și devine art.3., se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

,, Art.3. 

Obiectul contractului 

 

Obiectul prezentului contract îl constituie atribuirea administrării sitului de importanță 

comunitară ROSCI0085 Frumoasa, ROSPA0043 Frumoasa, împreuna cu Rezervațiile naturale: 

2.18.Iezerul Șurianul, 2.46.Luncile Prigoanei, 2.699.Șuvara Sașilor, 2.705.Iezerele Cindrelului, 

 2.707. Cindrel,2.794.Jnepenișul Stricatul, 2.806.Sterpu - Dealul Negru, 2.807.Rezervația 

Cristești, și monumente ale naturii: 2.7.Stânca Grunzii, 2.703.La Grumaji, 2.708.Masa Jidovului.’’ 
Art.3. ,,Obligațiile și drepturile părților’’, se renumerotează și devine art.4, se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

,, Art.4. Obligațiile și drepturile părților contractante 

4.1. Obligațiile administratorului ariei naturale protejate  

Consiliul Județean Alba are obligația: 

a) să înființeze structura de administrare cu sau fără personalitate juridică, aflată în 

subordinea sau, după caz, în cadrul acesteia; 

b) să administreze aria naturală protejată în baza prezentului contract de administrare și în 

acord cu planul de acțiune și regulamentul ariei naturale protejate; 

c) să asigure un buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate, inclusiv a 

funcționării consiliului științific și a consiliului consultativ de administrare; 

d) să transmită autorității responsabile, la sfârșitul anului calendaristic, bugetul stabilit pentru 

anul următor, în vederea bunei administrări a ariei naturale protejate; 

e) să păstreze destinația oricărei construcții, dotări ori amenajări ce se realizează din fonduri 

publice și se utilizează în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate de către 

structura de administrare; 

f) să doteze personalul cu echipament adecvat activității de teren și cu uniforme specifice 

aprobate conform legislației în vigoare; 

g) să asigure capacitatea tehnică necesară administrării ariilor naturale protejate care fac 

obiectul prezentului contract; 

h) să asigure ocuparea posturilor cu respectarea condițiilor de participare la atribuirea în 

administrare; 

i) să asigure instruirea necesară a personalului prin participări la cursuri, seminare, instruiri 

și alte forme de perfecționare; 

j) să transmită autorității responsabile raportul anual de activitate, în primul trimestru al 

anului următor, precum și alte rapoarte la cererea autorității responsabile; 

k) să formuleze propuneri privind componența nominală și regulamentul de organizare și 

funcționare al consiliului științific și să le înainteze Academiei Române și autorității 

responsabile, în termen de 3 luni de la încheierea prezentului contract de administrare; 



l) să formuleze propuneri privind componența și regulamentul de organizare și funcționare al 

consiliului consultativ de administrare și să le înainteze autorității responsabile, în termen de 3 

luni de la încheierea prezentului contract de administrare; 

m) să transmită spre aprobare autorității responsabile regulamentul ariei naturale protejate, în 

termen de 9 luni de la încheierea contractului de administrare; 

n) să elaboreze și să transmită spre aprobare autorității responsabile planul de management al 

ariei natural protejate care să includă măsurile de conservare, prin implicarea și consultarea 

factorilor interesați, în termen de 2 ani de la încheierea contractului de administrare, însoțit de 

decizia etapei de încadrare/avizul de mediu obținut în procedura evaluării de mediu pentru 

planuri și programe, emisă/emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului; 

o) să finalizeze planul de management, în conformitate cu termenul-limită menționat în 

contractul de finanțare națională/internațională/europeană; 

p) să aplice, până la elaborarea planului de management, planul de acțiuni prevăzut în dosarul 

de candidatură cu care a participat la sesiunea de atribuire în administrare; 

q) să promoveze acțiuni de conștientizare și informare a populației locale și a vizitatorilor cu 

privire la necesitatea protecției și conservării capitalului natural și cultural și cu privire la 

rolul ariilor naturale protejate în dezvoltarea durabilă locală; 

r) să asigure monitorizarea speciilor și habitatelor naturale de interes național și comunitar ce 

constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate 

preluată/preluate în administrare; 

s) să realizeze cartarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor ce constituie obiectivele 

de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în 

administrare; 

ș) să înștiințeze autoritatea responsabilă și structurile din teritoriu în termen de 24 de ore 

despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural 

și cultural de pe teritoriul ariei/ariilor naturale protejate preluate în administrare; 

t) să furnizeze informațiile cerute de autoritățile de mediu în termenele precizate în solicitările 

acestora; 

ț) să actualizeze periodic bazele de date ale autorității responsabile și ale structurilor din 

subordine, în vederea îmbunătățirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul 

ariilor naturale protejate și de raportare la instituțiile naționale și internaționale; 

u) să transmită autorității responsabile lista personalului implicat în administrarea ariei 

naturale protejate, în vederea avizării, și să emită legitimații de administrator pentru 

persoanele avizate de autoritatea responsabilă, conform prevederilor în vigoare; 

v) să solicite avizul autorității responsabile pentru uniforma și însemnele specifice pe care 

dorește să le folosească în cazul în care nu le preia pe cele care sunt stabilite la Oficiul de Stat 

pentru Invenții și Mărci pentru aria naturală protejată care face obiectul contractului; 

w) să facă demersurile legale în vederea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului a imobilizărilor corporale care se procură și/sau se realizează din 

fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte 

naționale/internaționale/europene destinate administrării ariilor natural protejate ce fac 

obiectul prezentului contract, pe perioada derulării acestuia; 

x) să controleze modul de respectare a prevederilor planului de management și a 

regulamentului ariei natural protejate în baza legitimației de administrator emise conform 

prevederilor legale în vigoare; 

y) să colaboreze cu beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri 

europene/naționale/internaționale, în cazul acelor proiecte care au ca obiectiv elaborarea 

planului de management/măsurilor de management al ariilor naturale protejate care fac 

obiectul prezentului contract, luându-se în considerare termenul de realizare a planului de 

management prevăzut de proiect; 

z) să integreze dacă este cazul planurile de management/măsurile de management elaborate în 

cadrul proiectelor finanțate prin fonduri publice pentru ariile naturale protejate care fac 

obiectul prezentului contract, după care să elaboreze planul de management integrat ce va fi 

înaintat spre aprobare autorității responsabile, conform prevederilor legale în vigoare; 

aa) să emită avize pentru solicitările primite, conform prevederilor legale; 

bb) să transfere, la încetarea prezentului contract de administrare, conform prevederilor legale 

în vigoare, din patrimoniul său în patrimoniul autorității responsabile activele fixe, corporale 

și necorporale, bunurile de natura obiectelor de inventar care au fost procurate și/sau realizate 



din fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte 

naționale/internaționale/europene, dacă au fost achiziționate în scopul administrării ariei 

naturale protejate pe perioada contractului de administrare, urmând a fi transferate structurii 

de administrare următoare; 

cc) să nu cesioneze obligațiile asumate prin prezentul contract. 

 

4.2. Obligațiile autorității responsabile 

Autoritatea responsabilă are obligația: 

a) să susțină proiectele inițiate de structura de administrare; 

b) să asigure din bugetul propriu, în limita creditelor bugetare aprobate, resursele financiare 

necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate ce fac obiectul prezentului contract, 

resurse ce vor fi destinate implementării planurilor de management/măsurilor de management 

și/sau a măsurilor de conservare; 

c) să cofinanțeze proiectele cu finanțare națională/internațională/europeană al căror 

beneficiar este structura de administrare, conform legislației în vigoare; 

d) să analizeze și să evalueze rapoartele anuale de activitate întocmite de structura de 

administrare, modul în care se respectă condițiile și clauzele prezentului contract și să 

propună măsuri în consecință; 

e) să modifice, dacă este cazul, cu avizul Academiei Române, regulamentul de organizare și 

funcționare al consiliilor științifice; 

f) să analizeze problemele raportate de administrator și să întreprindă măsurile necesare 

pentru soluționarea operativă a acestora. 

 

4.3. Drepturile administratorului ariei naturale protejate 

Consiliul Județean Alba are dreptul: 

a) să asigure promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei mărci 

proprii a acesteia și să urmărească respectarea regimului juridic aplicabil mărcii; 

b) să folosească uniforma și însemnele specifice pentru structura de administrare menționate la 

art. 4 pct. 4.1 lit.v), în vederea promovării imaginii și a conturării identității vizuale a 

structurii de administrare; 

c) să stabilească tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a 

ariei natural protejate, potrivit legislației specifice în vigoare; 

d) să reprezinte aria naturală protejată în cadrul întâlnirilor la nivel internațional și național; 

e) să facă parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din rețele sau organizații 

internaționale și naționale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN); 

f) să promoveze în mass-media întâlniri, conferințe și altele asemenea, ariile naturale 

protejate, activitatea proprie și orice eveniment sau problemă care are legătură cu ariile 

naturale protejate; 

g) să solicite sprijinul autorității responsabile, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru 

aria naturală protejată; 

h) să solicite și să primească sprijinul autorităților cu atribuții de control din cadrul autorității 

responsabile pentru protecția mediului; 

i) să solicite sprijinul consiliului științific și al consiliului consultativ de administrare în toate 

problemele ce vizează aria naturală protejată, prin realizarea a cel puțin două întâlniri anuale 

cu aceste structuri; 

j) să realizeze și să implementeze proiecte ce vizează aria naturală protejată; 

k) să încheie protocoale de colaborare/parteneriate cu terțe persoane fizice sau juridice în 

scopul bunei administrări a ariei naturale protejate, realizării unor măsuri sau activități 

prevăzute în planul de acțiune, regulamentul sau planul de management al ariei naturale 

protejate; 

l) să implice voluntari în acțiuni ce vizează aria naturală protejată; 

m) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează aria naturală protejată (prestări de 

servicii, angajare de sezonieri, investiții, ghizi, consultanță etc.). 



 

4.4. Drepturile autorității responsabile 

 

Autoritatea responsabilă are dreptul: 

 

a) să solicite administratorului ariei naturale protejate, ori de câte ori este necesar, 

informații/documente/rapoarte privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a 

eventualelor probleme apărute, acțiunile întreprinse în baza planului de management și 

situația realizării obligațiilor asumate; 

b) să controleze, ori de câte ori este necesar, inclusiv prin deplasări în teren, modul de 

respectare a obligațiilor asumate de administrator conform prezentului contract, modul de 

implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariilor 

naturale protejate și prevederilor actelor normative în vigoare și să aducă la cunoștința 

consiliului științific rezultatele controlului.’’ 

Art.4 ,, Durata contractului’’ se renumerotează și devine art.5, se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

,,Art.5 

 Durata contractului 

Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 10 ani.” 

 
Art. 5 ,, Modificarea contractului’’ se renumerotează și devine art.6, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

,, Art. 6 

 Modificarea contractului 

Pe perioada de valabilitate, prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul părților, 

prin act adițional, la inițiativa uneia dintre părțile semnatare.’’ 
 

După art. 5 devenit art.6 se introduce un nou articol, respectiv art.7 ”Prelungirea 
contractului’’ și va avea următorul cuprins: 

,, Art.7 

 Prelungirea contractului 

Prezentul contract poate fi prelungit prin act adițional pe o perioadă determinată de maximum 10 

ani, cu acordul părților, în următoarele condiții: 

a) administratorul face dovada capacității tehnice, științifice, financiare, precum și a personalului 

angajat, pentru administrarea eficientă a ariei protejate; 

b) administratorul este evaluat favorabil de către autoritatea responsabilă în baza unui raport 

final al activității desfășurate pe parcursul derulării contractului de administrare; 

c) administratorul prezintă un plan de acțiuni pentru perioada pentru care se solicită prelungirea 

contractului de administrare. 

Administratorul transmite autorității responsabile solicitarea de prelungire a contractului de 

administrare, însoțită de documente care să ateste îndeplinirea cerințelor prevăzute la lit. a)-c), cu 

minimum 4 luni înainte de termenul de expirare a acestuia.’’ 

 

Art.6 ,,Încetarea contractului’’ din contract se renumerotează și devine art.8, care se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 

,, Art.8 

 Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează în următoarele situații: 

a) de drept, prin ajungerea la termen a contractului; 

b) prin denunțare unilaterală de către admininistrator, în cazul în care, pe durata executării 

contractului, suprafețele ariilor naturale protejate se modifică, iar acesta declară că nu 

dorește administrarea suprafețelor suplimentare; 

c) fără intervenția instanței de judecată, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 

pct. 4.1 lit. a)-d), g),h), j), m), n), r), s), t), w) și aa), după prealabila punere în întârziere a 



administratorului de către autoritatea responsabilă, dacă în termenul precizat în notificare 

obligația nu a fost îndeplinită/realizată; 

d) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și 

fără altă formalitate, în cazul în care persoana juridică se află în procedură de faliment; 

e) în cazul în care prin modificarea legislației specifice se va impune o altă modalitate de 

administrare; 

f) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și 

fără altă formalitate, în cazul emiterii unui aviz favorabil de către administratorul ariei 

naturale protejate pentru proiecte/planuri/programe/activități care contravin obiectivelor de 

conservare ale ariei naturale protejate; 

g) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și 

fără altă formalitate, la constatarea oricăror prejudicii cauzate de administrator în aria 

naturală protejată, de către personalul cu atribuții de control; 

h) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și 

fără altă formalitate, la propunerea structurilor din subordinea autorității responsabile, în 

cazul în care acestea justifică temeinic situațiile sesizate; 

i) de drept, fără intervenția instanței de judecată, după prealabila punere în întârziere a 

administratorului de către autoritatea responsabilă, în cazul în care reprezentantul legal al 

administratorului sau directorul structurii de administrare este condamnat penal, dacă în 

termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare administratorul nu 

își desemnează alt reprezentant/director al structurii de admininistrare; 

j) prin acordul părților, consemnat în scris; 

k) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și 

fără altă formalitate, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. e) și ș).’’ 
 

După art. 8 se introduce un nou articol, respectiv art.9,, Forța majoră’’ și va avea următorul 
cuprins: 

,, Art.9 

 Forța majoră 

9.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii, pe toată 

perioada în care aceasta acționează. 

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să comunice celeilalte părți, în termen de 5 zile 

de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia, prin notificare scrisă, însoțită de actele 

doveditoare. 

9.3. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.’’ 
 

După art. 9 se introduce un nou articol, respectiv art.10 ,, Litigii’’ și va avea următorul 
cuprins: 

,,Art.10 Litigii 

Orice litigiu apărut în exercitarea contractului se va soluționa pe cale amiabilă; în caz contrar, 
litigiile se vor soluționa de către instanțele judecătorești în a căror rază teritorială își are sediul 
autoritatea responsabilă.’’ 

Art. II – Dispoziţii finale. 

1.Cu excepția modificărilor și completărilor aduse prin prezentul act adițional, celelalte clauze ale 

Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010 rămân valabile, neschimbate. 

2.Prezentul act adiţional intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi şi 

înregistrarea la sediul autorităţii responsabile. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi................................ în 2 (două) exemplare 

originale, având aceeaşi valoare juridică, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. 

Părţi semnatare: 



Din partea autorităţii responsabile, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate 

(ANANP) 

 

 

Preşedinte 

Florian UDREA 

 
                                                                                    Din partea Consiliului Județean Alba, 

                                                                                                Președinte  

                                                                                              Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


