
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii  

Acordului de Asociere între UAT Judeţul Alba şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,  

în vederea organizării Adunării Generale Extraordinare a Consiliului Naţional al Elevilor 

în perioada 15-17 decembrie 2017 la Alba Iulia 

  

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 decembrie 2017; 

  Luând în dezbatere:  

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între UAT 

Judeţul Alba şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării Adunării Generale 

Extraordinare a Consiliului Naţional al Elevilor în perioada 15-17 decembrie 2017 la Alba Iulia; 

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

Asociere între UAT Judeţul Alba şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării 

Adunării Generale Extraordinare a Consiliului Naţional al Elevilor în perioada 15-17 decembrie 

2017 la Alba Iulia; 

 - raportul de specialitate nr. 22760 din 7 decembrie 2017, al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

  - adresa nr. 23 din 6 noiembrie 2017 a Consiliului Judeţean al Elevilor Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20604 din 6 noiembrie 2017;  

  - adresa nr. 8248 din 4 decembrie 2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22602 din 6 decembrie 2017; 

  Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile : 

 - art. 91 alin. 1 coroborat cu alin. 5 lit. a pnct. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 74-75 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional al 

Elevilor aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 

3838/2016;  

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 prezenta 

HOTĂRÂRE 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Asociere între UAT Judeţul Alba şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării Adunării Generale Extraordinare a 

Consiliului Naţional al Elevilor în perioada 15-17 decembrie 2017 la Alba Iulia, conform anexei 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba, 

Inspectoratului Judeţean Şcolar Alba, pentru organizarea Adunării Generale Extraordinare a 

Consiliului Naţional al Elevilor în perioada 15-17 decembrie 2017 la Alba Iulia. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. 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, Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Alba, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU    

Nr. 372 

Alba Iulia, 14 decembrie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 372/14 decembrie 2017 

 

           ROMÂNIA                                                                                ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA                                     JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba            Inspectoratul Şcolar Judeţean 

   

ACORD DE ASOCIERE 

 

Încheiat între: 

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

Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CF 4562583, cont bancar RO53 TREZ 24A6 5500 

0550 118X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul Ion DUMITREL – 

preşedinte, în calitate de asociat, pe de o parte, şi 

Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia strada Gabriel Bethlen, nr. 

7, judeţul Alba, CF 4562648, cont bancar RO13 TREZ 0025 005X XX00 0138 deschis la 

Trezoreria Alba Iulia reprezentat legal prin d-na. profesor Eugenia Marcela DĂRĂMUŞ, - 

Inspector Școlar General, în calitate de asociat, pe de altă parte, convin următoarele: 

 

 INTRODUCERE 

 A. Inspectoratele Şcolare Județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, sunt 

servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației Naţionale, care se organizează la 

nivelul județului/municipiului București și care acționează pentru realizarea obiectivelor 

sistemului de învățământ, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în domeniul 

învățământului preuniversitar. Fiecare inspectorat şcolar județean sprijină activitatea consiliilor 

județene ale elevilor prin punerea la dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității 

acestuia, a unui sediu permanent de lucru pentru Biroul executiv și asigurarea unui spațiu pentru 

întrunirea Adunării generale a consiliul județean al elevilor. 

 B. Județul Alba prin Consiliul judeţean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de  

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale modificată şi republicată, își propune să 

sprijine organizarea Adunării Generale Extraordinare a Consiliului Naţional al Elevilor în 

perioada 15-17 decembrie 2017 la Alba Iulia. 

 C. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea 

organizării în condiţii optime a manifestațiilor prilejuite în cadrul Adunării Generale 

Extraordinară a Consiliului Naţional al Elevilor la Alba Iulia în perioada 15-17 decembrie 2017. 

 

ARTICOLUL 1 - OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în perioada 15-17 decembrie 

2017, la Alba Iulia, a Adunării Generale Extraordinară a Consiliului Naţional al Elevilor, în 

scopul ………. 

(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul legal de desfăşurare a evenimentelor de 

interes public judeţean, activităţile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de 

asociere. 

(3) Se preconizează ca, în cadrul acestei adunări, să participe un număr mare de elevi de 

liceu atât din judeţ, cât şi din restul ţării, cadre didactice, reprezentanţi ai societăţii civile şi vieţii 

politice.  

 

ARTICOLUL 2 -  DURATA ACORDULUI  

 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării prin hotărâre 

de către Consiliul Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2017. 

 

ARTICOLUL 3 – SURSA FONDURILOR 

(1) Bugetul estimativ al acestei Adunări este de 14.840 lei. Fondurile necesare finanțării 

acestor manifestări provin din:  

► Contribuția UAT Judeţul Alba  

► Contribuția Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba 

► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări 

(2) Contribuția UAT Județul Alba este în cuantum de 10.000 lei. 



(3) Contribuția Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba și a altor surse, provenite din donații 

și sponsorizări, este în cuantum de 4.840 lei.  

 

ARTICOLUL 4 -  PLĂŢILE  

(1) UAT Judeţul Alba, va efectua plata aferentă contribuţiei ce îi revine, prin alocarea 

sumei de 10.000 lei, în vederea susţinerii Adunării, în contul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Alba. 

(2) Din contribuția UAT Judeţul Alba vor fi suportate cheltuielile cu cazarea 

participanţilor, badge-uri, roll-up, pixuri, mape şi altele.  

 

ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) UAT Judeţul Alba: 

 efectuează plata sumei de 10.000 lei, alocată susținerii Adunării Generale Extraodinară 

a Consiliului Naţional al Elevilor la Alba Iulia în perioada 15-17 decembrie 2017, în 

conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului acord. 

(2) Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba 

 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea 

manifestărilor științifice;  

 solicită în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite în buget; 

 își asumă responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestui eveniment; 

 efectuează plata sumelor prevăzute în bugetul evenimentului cu respectarea 

prevederilor legale în domeniu; 

 suportă integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor; 

 prezintă Consiliului Județean Alba un raport final însoțit de documentele justificative 

care să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de UAT Judeţul Alba, în condițiile art. 4 

alin. 2 al prezentului acord. 

 restituie bugetului local al UAT Judeţul Alba sumele neutilizate sau utilizate în 

neconformitate cu prevederile prezentului Acord. 

 

ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 

  Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 

informa partea asociată imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia 

unui asemenea conflict de interese. 

 

ARTICOLUL 7 – AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Orice modificare a Acordului de Asociere trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 

informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 

amendamentului. 

(2) Orice modificare a acordului se va supune aprobării Consiliului Județean Alba și va 

intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre. 

 

ARTICOLUL 8 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul acord deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Acord. 

(3) 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, de îndată ce a constatat nerespectarea clauzelor acordului.  

(4) 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 în vigoare. 

 

ARTICOLUL 9 - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
(1) Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie 2017. 



(2) Prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, anterior expirării duratei acordului, ca 

urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în conformitate cu prevederile 

art. 8 alin. 3 din prezentul acord; 

(3) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi; 

(4) În alte cazuri prevăzute de lege. 

 

ARTICOLUL 10 – FORȚA MAJORĂ 

(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. 

(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, va fi comunicată 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 lege. 

(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. 

(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. 

 

ARTICOLUL 11 - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
(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.  

(2) Dacă, după 15 (cincisprezece) 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. 

 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, în 4 

(patru) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 

 

             UAT Judeţul Alba,           Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA  

 

                   Președinte,      Inspector şcolar general, 

              Ion DUMITREL        prof. Eugenia Marcela DĂRĂMUŞ 

 

 

                Director executiv, 

            Marian Florin AITAI 

      

 

             Director executiv,  

                Ioan BODEA          

 

 

               Vizat C.F.P.      

         

 

           Consilier juridic        

 


