
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului  de parteneriat între UAT - Judeţul Alba, prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, Județul Sibiu, pentru 

realizarea în comun a Proiectului „Frumoasa Junior Ranger Camp”  

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna februarie 2018; 

  Luând în dezbatere:  

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

parteneriat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia Studenților 

Ecologi ASECO, județul Sibiu, pentru realizarea în comun a Proiectului „Frumoasa Junior 

Ranger Camp”; 

    - raportul de specialitate comun nr. 1698 din 29 ianuarie 2018 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 importantă comunitară Frumoasa ; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 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; 

 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 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 încheierea, Acordului de parteneriat între UAT - Judeţul Alba, prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, județul Sibiu, pentru 

realizarea în comun a Proiectului „Frumoasa Junior Ranger Camp”, 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 judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Asociaţiei 

Studenților Ecologi ASECO - Județul Sibiu, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei 

amenajarea teritoriului și urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

                         AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU    

 

 

Înregistrat cu nr. 38 

Alba Iulia, 29 ianuarie 2018 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 38/29 ianuarie 2018  

 

          România                                                                                          România 

       Judeţul Alba                                                                                    Județul Sibiu    

Consiliul Judeţean Alba                                                  Asociația Studenților Ecologi ASECO 

                                                                                     

Nr.______din_________                     Nr. _______din_________   

 

    ACORD DE PARTERIAT 

    Nr……… /……………. 

 

Preambul  

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și a  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28 

ianuarie 2016 privind aprobarea angajamentului de asumarea a sustenabilității rezultatelor 

proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 

Frumoasa” 

 

         Art. 1. Părțile 

U.A.T. - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba în calitate de administrator al sitului 

de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa și al ariei de protecție specială avifaunistică 

ROSPA0043 Frumoasa, cod de identificare fiscal (CIF) 4562583, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion.I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, reprezentat prin preşedinte Ion DUMITREL, în 

calitate de Partener 

şi 

Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, cu sediul în România, 550012, Sibiu, Str. Dr. I. 

Rațiu, nr. 5-7, cod fiscal 24774998, reprezentată prin președinte Mirabela PERJU, în calitate de 

Partener - Solicitant 

au convenit la următoarele: 

Art. 2. Scopul 

2.1. Scopul acestui acord este implementarea în parteneriat a Proiectului „Frumoasa 

Junior Ranger Camp” pentru care se solicită finanţare nerambursabilă în cadrul Programului 

Spaţii Verzi, componenta Arii Naturale Protejate. 

2.2. Acest acord reglementează împărțirea responsabilităților și aspectelor financiare între 

Partener și Partenerul - Solicitant, în contextul implementării proiectului, în situația în care 

proiectul este propus spre finanțare și se încheie un contract cu Fundaţia pentru Parteneriat şi 

Mol România  în acest sens.  

2.3. În situația în care Partenerului - Solicitant i se va acorda finanțarea nerambursabilă și 

acesta va accepta termenii și condițiile finanțării nerambursabile, Partenerul - Solicitant este 

responsabil pentru implementarea proiectului, împreună cu partenerul, în condițiile specificate 

mai jos.  

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

3.1. Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalităţile precizate 

în Cererea de finanţare şi prezentul Acord de parteneriat. 

3.2. În situația în care Partenerului - Solicitant i se va acorda finanțarea nerambursabilă 

Partenerul autorizează Partenerul - Solicitant să semneze contractul cu Fundaţia pentru 

Parteneriat şi Mol România  şi să-i reprezinte în toate relaţiile cu Fundaţia pentru Parteneriat şi 

Mol România, în contextul implementării proiectului. 

3.3. Partenerul - Solicitant trebuie să se consulte regulat cu Partenerul său şi să-l 

informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 

3.4. Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor 

profesionale şi de etică cele mai înalte. 

3.5. Partenerii sunt obligaţi să respecte toate regulile şi cerinţele Contractului de finanţare 

care va fi semnat de Partenerul - Solicitant. 

Art. 4. Durata acordului  

Acordul de parteneriat va avea durata de 5 luni, cuprinsă în perioada 15 Aprilie 2018 – 15 

Septembrie 2018. 



 

Art. 5. Atribuțiile și responsabilitățile părților 

5.1. U.A.T. - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba în calitate de administrator al 

sitului de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa și a ariei de protecție specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa, și în calitate de partener în cadrul Proiectului „Frumoasa 

Junior Ranger Camp”, va avea următoarele atribuții şi responsabilităţi: 

 să participe la organizarea şi coordonarea taberei de junior rangeri; 

 să participe la promovarea proiectului pe toată durata implementării acestuia; 

 să permită desfășurarea activităților proiectului pe teritoriul ariilor naturale protejate 

Frumoasa. 

5.2. Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, în calitate de Partener - Solicitant în 

Proiectul „Frumoasa Junior Ranger Camp”, va avea următoarele atribuții şi responsabilităţi: 

 să organizeze şi să coordoneze tabăra de junior rangeri; 

 să organizeze întâlnirea cu profesorii coordonatori ai şcolilor implicate în proiect; 

 să mediatizeze în presa locală activitățile aferente proiectului; 

 să achiziționeze echipament pentru elevii, profesorii, membrii și parteneri implicați în 

desfășurarea taberei; 

 să elaboreze panourile informative legate de ariile protejate; 

 să respecte termenele prevăzute în diagrama planificării activităţilor; 

 să informeze şi să consulte partenerii cu privire la organizarea, planificarea şi 

desfăşurarea activităţilor. 

 Art. 6. Răspunderea partenerilor  

 6.1. Prezentul acord deservește interesul comun al partenerilor, care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună-credință. 

 6.2. Partenerii se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Acord. 

 6.3. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către 

unul dintre parteneri dă dreptul celuilalt partener să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare 

scrisă adresată partenerului în culpă, în termen de 10 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. 7. Încetarea acordului de parteneriat 

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

prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

 7.2. Prin hotărârea Consiliului Județean Alba, anterior expirării duratei acordului, ca 

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

Art.6 alin.(3) din prezentul acord; 

 7.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de 

părţi; 

 7.4. În alte cazuri prevăzute de lege. 

Art. 8. Forța majoră 

 8.1. 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. 

 8.2. 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. 

 8.3.Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 8.4. 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. 



Art. 9. Soluționarea litigiilor 

 9.1. Partenerii 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.  

 9.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, partenerii 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. 10. Dispoziţii finale  

10.1. Prezentul acord intră în vigoare, după aprobare, la data semnării lui de către ambele 

părți.  

10.2. Orice modificare a Acordului de Parteneriat trebuie făcută în scris, printr-un 

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

acord trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile lucrătoare, înainte de data la care se 

doreşte intrarea în vigoare a amendamentului. 

10.3. 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.  

 

Prezentul acord a fost întocmit şi semnat la data de …………….în 2 exemplare în 

original, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 

 

 

        UAT Judeţul Alba, prin                               Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, 

       Consiliul Județean Alba 

                 Președinte,                                                               Președinte, 

 Ion DUMITREL                                      Mirabela PERJU         

                            

                                              

 Director executiv, 

       Marian Florin AITAI 

      

 

               Arhitect şef, 

           Coman Voichita                               

    

          

                    Vizat  

                 C.F.P.P.  

 

 

                   Vizat 

         Consilier juridic                

  



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului  de parteneriat între UAT - 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, Județul 

Sibiu, pentru realizarea în comun a Proiectului „Frumoasa Junior Ranger Camp”  

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilității rezultatelor proiectului „Managementul integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioada de cel puțin 5 

ani  de la finalizarea acestuia, Consiliul Județean Alba se obligă se asigure sustenabilitatea 

rezultatelor Proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa” prin implementarea măsurilor cuprinse în planul de management al 

siturilor Frumoasa. 

În vederea atingerii obiectivelor, asigurarea sustenabilității proiectului, este necesară 

implementarea unui complex de măsuri de management, grupate în funcţie de domeniul de 

aplicabilitate a acestora în programe şi subprograme.  

Pentru implementarea Programului Turism: subprogramul 2.1. Infrastructura de vizitare 

respectiv 2.3. Managementul vizitatorilor, 3.3 Educație ecologică, din Planul de management al  

siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa, respectiv asigurarea sustenabilității 

rezultatelor proiectului, este necesară realizarea în comun a Proiectului „Frumoasa Junior 

Ranger Camp”.  

Prin adresa nr. 1286/655 din 22.01.2018, Asociaţia Studenților Ecologi ASECO a 

solicitat acordul pentru desfășurarea activităților Proiectului „Frumoasa Junior Ranger Camp” 

pe teritoriul ariilor naturale protejate Frumoasa, precum și colaborarea cu membrii asociației ca 

partener. 

Asocierea între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu Asociaţia Studenților 

Ecologi ASECO, Județul Sibiu, pentru realizarea în comun a Proiectului „Frumoasa Junior 

Ranger Camp” în cadrul Programului Spaţii Verzi creează premizele asigurării și menținerea 

stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar, crește nivelul de informare 

asupra importanței ariilor protejate pentru dezvoltare durabilă și de asemenea crește vizibilitatea 

siturilor Frumoasa în unitățile de învățământ locale și în cadrul membrilor comunităților locale. 

Proiectul vizează amplasarea de panouri informative pentru vizitatori și refacerea marcajelor 

turistice din zonă, realizarea de întâlniri cu profesorii coordonatori ai școlilor implicate, 

organizarea unei tabere de junior rangeri și mediatizarea în presa locală activitățile aferente 

proiectului. 

Faţă cele expuse mai sus, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 38 din 29 ianuarie 2018.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția de Dezvoltare şi Bugete 

Direcția Juridică şi Relații Publice 

Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism  

Nr. 1698 din 29.01.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului  de parteneriat între UAT - 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, Județul 

Sibiu, pentru realizarea în comun a Proiectului „Frumoasa Junior Ranger Camp”  

 

 

Preambul 

 Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa a fost desemnat arie naturală protejată 

prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a 

rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare. 

 Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa a fost desemnată arie naturală 

protejată conform Hotărării Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție 

specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa și Aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa sunt administrate de către Consiliul Judeţean Alba, denumit 

în continuare Administrator, conform Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010. 

Scopul principal îl constituie menţinerea şi/sau refacerea statutului de conservare favorabil al 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar prin acţiuni directe de conservare şi prin acţiuni care 

să contribuie la crearea condiţiilor necesare pentru a obţine sprijinul comunităţilor locale 

oferindu-le oportunităţi de dezvoltare durabilă prin utilizarea valorilor naturale şi culturale ale 

sitului. 

Suprafaţa sitului de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa este de 137.256 hectare, 

situl aflându-se pe unitățile administrativ teritoriale ale judeţelor Alba: Cugir 22%, Pianu de Sus 

1%, Șugag 72%, Județul Hunedoara: Beriu mai puţin de 1%, Orăștioara de Sus 10%, Petrila mai 

puţin de 1%, Petroșani mai puţin de 1%; Județul Sibiu: Boița 88%, Cisnădie 52%, Cristian 78%, 

Gura Râului 54%, Jina 84%, Orlat 29%, Poplaca 30%, Rășinari 42%, Râu Sadului 44%, Sadu 

19%, Săliște 22%, Tălmaciu 85%, Tilișca 15%; Județul Vâlcea: Brezoi 5%, Câineni Mari 6%, 

Mălaia 4%, Voineasa 48%.  

 Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa are o suprafaţă de 130.890 

hectare, situl aflându-se pe unitățile administrativ teritoriale ale judeţelor Alba: Cugir 16%, 

Pianu de Sus 1%, Şugag 72%, judeţul Sibiu: Boiţa 88%, Cisnădie 52%, Cristian 78%, Gura 

Râului 55%, Jina 84%, Orlat 29%,Poplaca 55%, Râu Sadului 44%, Răşinari 42%, Sadu 16%, 

Sălişte >99%, Tălmaciu 78%, Tilişca>99% și județulVâlcea: Brezoi  5%, Câineni Mari 5%, 

Malaia 4%, Voineasa 48%. 

La nivelul celor două arii protejate populația este îmbătrânită, fiind majoritară populația în 

vârstă de peste 60 de ani. Acest lucru arată o tendință de depopulare care, deși pe de-o parte, prin 

influența antropică redusă favorizează conservarea biodiversității, pe de altă parte influențează 

negativ prin absența acelor activități care pot contribui la conservarea speciilor, pășunat moderat, 

cosit, îngrijit terenuri şi altele asemenea. Din punct de vedere social şi economic depopularea are 

consecințe negative, astfel încât se impun măsuri energice de creștere economică, în paralel cu 

măsuri de protecție a speciilor și habitatelor. 

Obligația elaborării Planului de management şi a regulamentului ariilor naturale protejate i-a 

revenit administratorului, fiind aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor 

nr. 1158 din 21.06.2016.  

  Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28.01.2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilității rezultatelor proiectului „Managementul integrat al 



siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioada de cel puțin 5 ani  

de la finalizarea acestuia, Consiliul Județean Alba se obliga se asigure sustenabilitatea 

rezultatelor proiectului: „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa” prin implementarea masurilor cuprinse în planul de management al 

sitului Frumoasa.  

Obiectivele Planului de management vizează promovarea și aplicarea unor forme de vizitare 

și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului precum și îmbunătăţirea 

atitudinii populației faţă de valorile naturale ale sitului, prin informare, conştientizare, implicare 

și educare a tinerei generații în spiritul protecției naturii.  

Situl de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa şi aria de protecție specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa oferă posibilităţi deosebite pentru educația publicului larg 

prin diversitatea ecosistemelor, bogăţia de specii de plante şi animale, prezenţa habitatelor încă 

nealterate sau foarte puţin influenţate de prezența omului, în acest sens este necesar dezvoltarea 

unor programe educative, realizarea unor acțiuni de conștientizare și educare atât pentru elevi cât 

și pentru populația din localitățile din vecinătatea sitului.  

De asemenea, acțiunile legate de realizare unor trasee turistice, acțiunile de igienizare 

organizate cu voluntari pot constitui factori importanți de conștientizare și educație. Implicarea 

activă a tinerilor, copiilor, vizitatorilor în activităţi desfășurate pe teritoriul sau în beneficiul 

sitului pot avea un ecou pozitiv. 

În vederea atingerii obiectivelor, asigurarea sustenabilității proiectului, este necesară 

implementarea unui complex de măsuri de management, grupate în funcţie de domeniul de 

aplicabilitate a acestora în programe şi subprograme.  

Pentru implementarea Programului Turism: subprogramul 2.1. Infrastructura de vizitare 

respectiv 2.3. Managementul vizitatorilor, 3.3 Educație ecologică, din Planul de management al 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa, respectiv asigurarea sustenabilității 

rezultatelor proiectului, este necesara realizarea în comun a proiectului “Frumoasa Junior 

Ranger Camp”.  

Asocierea între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu Asociaţia Studenților 

Ecologi ASECO, Județul Sibiu, pentru realizarea în comun a proiectului “Frumoasa Junior 

Ranger Camp” în cadrul Programului Spaţii Verzi creează premizele asigurării și menținerea 

stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar, crește nivelul de informare 

asupra importanței ariilor protejate pentru dezvoltare durabilă și de asemenea crește vizibilitatea 

siturilor Frumoasa în unitățile de învățământ locale și în cadrul membrilor comunităților locale. 

Proiectul vizează amplasarea de panouri informative pentru vizitatori și refacerea marcajelor 

turistice din zonă, realizarea de întâlniri cu profesorii coordonatori ai școlilor implicate, 

organizarea unei tabere de junior rangeri și mediatizarea în presa locală activitățile aferente 

proiectului. 

Potrivit art. 91 (1) lit. e) coroborat cu alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,,consiliul 

judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-

teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale 

ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

   

              Faţă de cele de mai sus, consideram oportună aprobarea de către Consiliul Județean 

Alba a încheierii ACORDULUI DE PARTENERIAT între Județul Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, Județul Sibiu pentru realizarea în comun a 

proiectului “Frumoasa Junior Ranger Camp”. 

 

 

        Director executiv,                             Arhitect sef,                            Director executiv, 

           Marian Aitai                                 Voichița Coman                         Liliana Negruţ 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

  privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

 

 

              Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna februarie 2018.     

  Luând în dezbatere: 

            - expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  privind  acordarea de sprijin financiar 

unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 

          - raportul de specialitate nr. 1650/29 ianuarie 2018 al Direcţiei  dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba; 

          - solicitările unitaţilor centrale de cult formulate pe baza cererilor primite de la unitățile 

locale de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România ; 

  Având în vedere prevederile:   

            - art. 91 alin.1 lit d şi alin.5 lit. din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

         - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

          - art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările 

şi completările ulterioare;     

          - art. 5 din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea  prevederilor O.G nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi 

completările ulterioare ;  

          În temeiul art. 97 şi 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

            Art. 1. Se aprobă sprijin financiar unor unități de cult din județul Alba, aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România în sumă de 1000000 lei, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

            Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcţia dezvoltare şi bugete 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 Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Secretariatului de Stat 

pentru Culte, Unităților centrale de cult nominalizate şi Direcţiei juridică și relații publice, 

Direcșiei dezvoltare și bugete și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
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Înregistrat cu nr. 39 

Alba Iulia, 29 ianuarie 2018 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 39/29 ianuarie 2018  

 

 
 

Lista unități de cult din județul Alba aparținând cultelor religioase  

recunoscute din România, pentru care se alocă sprijin financiar,  

din bugetul local al Județului Alba, în anul 2018 

 

 

 

Nr.  

crt. 

PAROHIA Lucrări pentru care se 

solicită ajutor 

Suma 

propusă 

1 Parohia Ortodoxă Română Gîrbova de Sus achiziționare centrală termică 5.000 

2 Parohia Ortodoxă Gîmbaș - Filia Păgida reparații curente biserică 5.000 

3 Parohia Ortodoxă Gîmbaș reparații curente acoperiș 

biserică 

5.000 

4 Parohia Greco - Catolică Alba Iulia II continuare lucrare biserică 5.000 

5 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia continuare construire  trapeză 

la Centrul misionar Sf. Lazăr 

200.000 

6 Parohia Ortodoxă Română Alba Iulia -

Întâmpinarea Domnului 

reparații curente  14.000 

7 Parohia Ortodoxă Română „Cuvioasa 

Paraschiva” Alba Iulia 

reparații curente exterior 5.000 

8 Parohia Ortodoxă Română Partoș reparații interiorul bisericii 5.000 

9 Parohia Ortodoxă Română Maieri I Alba Iulia  instalație încălzire 5.000 

10 Parohia Ortodoxă Română Micești instalație încălzire 5.000 

11 Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus reparații curente 15.000 

12 Parohia Ortodoxă Română „Mihai Viteazul”Alba 

Iulia 

reparații pardoseli 5.000 

13 Parohia Ortodoxă Română „Tolstoi" Alba Iulia pictură biserică 10.000 

14 Parohia Ortodoxă Română „Sf. Ecaterina”  Alba 

Iulia 

pictură biserică 5.000 

15 Parohia Ortodoxă Română „Orizont”Alba Iulia construcție biserică 14.000 

16 Parohia Ortodoxă „Dealul Furcilor” Alba Iulia  pictură biserică nou construită            5.000 

17 Parohia Ortodoxă „Cartierul Nou I” continuare lucrări biserică 14.000 

18 Parohia Ortodoxă Oarda de Jos zidire biserică nouă 5.000 

19 Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” Alba Iulia continuare construcție biserică 27.000 

20 Parohia Romano Catolică Alba Iulia reabilitare vitraliu 3.000 

21 Parohia Ortodoxă Română Cib - Filia Cheile 

Cibului 

reparații curente int și exterior 18.000 

22 Parohia Ortodoxă Almașu de Mijloc „Buna 

Vestire” 

reparații curente biserică 7.000 

23 Mănăstirea „Martirii Neamului” finisaje interioare și exterioare 10.000 

24 Parohia Ortodoxă Straja  învelitoare turla biserică 5.000 

25 Parohia Ortodoxă Română Gîrde, Bistra reparații curente acoperiș 5.000 

26 Parohia Ortodoxă Valea Dobrii reabilitare fațadă biserică 5.000 

27 Parohia Ortodoxă Română Blaj - Veza reparații curente 2.500 

28 Parohia Ortodoxă Română Blaj - Berc pictură biserică 8.000 

29 Parohia Ortodoxă Română Blaj III uși/geamuri biserică 8.000 

30 Protopopiatul Ortodox Român Blaj - Capela 

Ortodoxă Sf. Vasile cel Mare 

continuare lucrări construcție 

capela 

5.000 

31 Parohia Ortodoxă Română Blaj Izvoarele lucrari interior turn și tâmplărie 7.500 

32 Biserica Penticostală Calea Vieții Blaj reparații curente biserică 7.500 

33 Parohia Ortodoxă Română Cîlnic reparații curente acoperiș 5.000 



34 Parohia Ortodoxă Română, Dealul Capsei, 

Cîmpeni 

încălzire centrală 5.000 

35 Parohia Ortodoxă Română Tătârlaua renovare, reabilitare biserică 5.000 

36 Parohia Ortodoxă Română Hăpria reparații curente 5.000 

37 Parohia Ortodoxă Română Limba rezidire și consolidare biserică 5.000 

38 Parohia Greco - Catolică Crăciunelu de Jos reparații curente biserică 7.500 

39 Parohia Ortodoxă Română Crăciunelu de Jos reparații exterioare 10.000 

40 Parohia Ortodoxă Cricău confecționare strane biserică 5.000 

41 Parohia Ortodoxă Română Cugir IV reabilitare și extindere biserică 10.000 

42 Parohia Romano - Catolică Cugir schimbare uși biserică 2.000 

43 Parohia Ortodoxă Română Cut montare tâmplărie geamuri 12.500 

44 Parohia Ortodoxă Heria confecționare catapeteasmă 

biserică 

7.500 

45 Biserica  Adventistă de ziua a șaptea Galda de 

Jos 

izolație termică exterioară 3.000 

46 Parohia Ortodoxă Română Cărpiniș reparații curente 23.000 

47 Parohia Ortodoxă Română Reciu continuare lucrari  biserică 10.000 

48 Parohia Ortodoxă Ocoale - Filia Călineasa înlocuit acoperiș biserică 5.000 

49 Parohia Ortodoxă Ocoale - Gîrda de Sus confecționare iconostas  5.000 

50 Parohia Ortodoxă Română Turdaș reparații curente acoperiș 

biserică 

10.000 

51 Parohia Ortodoxă Română Mătișești - Filia 

Costești 

reparații curente exterior 5.000 

52 Parohia Ortodoxă Trifești - Horea reparații biserică 5.000 

53 Parohia Ortodoxă Română Țelna lucrări construcții biserica  10.000 

54 Parohia Ortodoxă Română Veseuș continuare construcție biserică 10.000 

55 Parohia Ortodoxă Română Vălișoara, Livezile reparații curente- acoperiș 5.000 

56 Parohia Ortodoxă Livezile lucrări construcții biserica  5.000 

57 Parohia Ortodoxă Izvoarele -  Livezile reparații interior  biserică 5.000 

58 Parohia Ortodoxă Băgău schimbare geamuri și uși  5.000 

59 Mănăstirea Lupșa continuare pictură biserică 10.000 

60 Biserica Adventistă de ziua a șaptea Lunca 

Ampoiței 

termoizolație biserică 7.000 

61 Parohia Ortodoxă Română Presaca Ampoiului reparații acoperiș biserică 6.000 

62 Parohia Ortodoxă Română Cisteiul de Tîrnave înlocuire dușumea biserică 8.000 

63 Parohia Ortodoxă Română Obreja construcție biserică 5.000 

64 Parohia Ortodoxă Română Mihalț II reparații biserică 5.000 

65 Parohia Ortodoxă Mogoș Cojocani - Filia Valea 

Barnii 

executare iconostas-

catapeteasmă 

4.000 

66 Parohia Ortodoxă Mogoș Cojocani înlocuirea ușilor și ferestrelor 4.500 

67 Parohia Ortodoxă Mogoș Miclești reparații turnul bisericii 5.000 

68 Parohia Ortodoxă Mogoș Miclești - Filia 

Mămăligani 

repararea și întreținerea 

instalației electrice  

5.000 

69 Parohia Ortodoxă Română  Stîna de Mureș - 

Filia Copand 

construcție biserică 5.000 

70 Biserica Adventistă de ziua a șaptea Ocna Mureș înlocuire ușă intrare biserică 2.500 

71 Parohia Ortodoxă Română Războieni pictură biserică 8.000 

72 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș IV construire biserică 5.000 

73 Parohia Ortodoxă Română  Ocna Mureș I amenajări exterioare biserică 10.000 

74 Parohia Ortodoxă Română Micoșlaca reparații curente 5.000 

75 Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos II reparații curente 5.000 

76 Parohia Ortodoxă Ocna Mureș III pictură biserică 5.000 

77 Parohia Ortodoxă Ocoliș reparații curente biserică 5.000 



78 Parohia Ortodoxă Petrești II continuare lucrări biserică  10.000 

79 Parohia Ortodoxă Segagea pictură biserică 5.000 

80 Parohia Ortodoxă Română Poșaga de Jos reparații curente - acoperiș 5.000 

81 Parohia Greco - Catolică Poșaga de Jos reparații acoperiș și turlă 5.000 

82 Parohia Ortodoxă Română Rădești pictură biserică 5.000 

83 Parohia Ortodoxă Meșcreac reparații biserică 5.000 

84 Parohia Ortodoxă Română Tău înlocuire tâmplărie 7.500 

85 Biserica Penticostală Roșia de Secaș construire biserică 5.000 

86 Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană II - 

Filia Bucium Muntari 

reparații curente  5.000 

87 Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană II - 

Filia Corna 

reparație fațadă biserica  5.000 

88 Schitul „Sub piatră” pictură în tehnică frescă  5.000 

89 Parohia Ortodoxă Tărtăria construire capelă mortuară 5.000 

90 Parohia Greco - Catolică Sîncel continuarea lucrărilor  biserică 5.000 

91 Parohia Ortodoxă Română Iclod continuare construcție biserică 5.000 

92 Parohia Ortodoxă Sîntimbru Fabrică terminarea clopotniței 5.000 

93 Parohia Ortodoxă Română Coșlariu Nou pictură biserică 5.000 

94 Parohia Ortodoxă Română Sîntimbru înlocuire tâmplărie cupola 5.000 

95 Parohia Ortodoxă Română Totoi reparații curente 8.000 

96 Parohia Ortodoxă Română Coșlariu renovare exterior biserică 5.000 

97 Parohia Ortodoxă Scărișoara candelabre  biserică 5.000 

98 Parohia Ortodoxă Sebeș II reparații curente 5.000 

99 Parohia Greco - Catolică Șibot termoizolație biserică 5.000 

100 Parohia Ortodoxă Română Șibot reparații biserică 5.000 

101 Parohia Ortodoxă Peleș - Filia Valea  Verde reparații biserică 10.000 

102 Parohia Ortodoxă Peleș - Sohodol reparații biserică 10.000 

103 Parohia Ortodoxă Română Burzonești Lazuri, 

Sohodol 

pictură biserică 7.000 

104 Parohia Ortodoxă Sohodol pictură biserică  5.000 

105 Parohia Ortodoxă Română Lunca Tîrnavei reparații curente biserică  5.000 

106 Parohia Ortodoxă Sînmiclăuș mobilier biserică 5.000 

107 Parohia Unitariană Sînmiclăuș reparații curente acoperiș bis. 4.500 

108 Parohia Ortodoxă Română Cunța construcție capelă   15.000 

109 Parohia Ortodoxă Română Stremț II construcție biserică 8.000 

110 Parohia Ortodoxă Geomal instalare paratrăznet biserică 5.000 

111 Parohia Ortodoxă Română Teiuș II recondiționare pictură biserică 5.000 

112 Parohia Ortodoxă Pețelca reabilitare biserică 15.000 

113 Parohia Ortodoxă Lunca - Valea Lungă construcție biserică 5.000 

114 Parohia Ortodoxă Română Ponorel - Filia Poieni  reparații curente  biserică  5.000 

115 Parohia Ortodoxă Română Ponorel - Vidra reparații curente la biserică 5.000 

116 Parohia Ortodoxă Română Vințu de Jos I reparații curente biserică 5.000 

117 Parohia Ortodoxă Română Zlatna I reparații exterioare 6.000 

118 Parohia Ortodoxă Română Pătrângeni reparații curente acoperiș 6.000 

119 Parohia Ortodoxă Zlatna - Vîltori reparații curente biserică 7.000 

  Total   1.000.000 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din   

judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

 

 

 

 Unităţile de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România pot beneficia 

de sprijin financiar, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale și în conformitate cu 

prevederile legale privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, cu modificările şi 

completările ulterioare și a normelor de aplicare a acestora și a Statutului pentru organizarea şi 

funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. 

 Conform prevederilor legale, de la bugetele locale se pot aloca sume pentru completarea 

fondurilor proprii unităților de cult destinate: 

 întreţinerii şi  funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse; 

 construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit 

reglementărilor legale în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; 

 conservării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul  cultelor religioase; 

 desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială și medicală ale unităților de cult; 

 amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; 

 construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de așezăminte de asistenţă 

socială şi medicală ale unităţilor de cult; 

 construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 

 construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor 

recunoscute. 

 În conformitate cu prevederile legale alocarea sumelor unităţilor de cult se realizează prin 

hotărâri ale consiliului judeţean, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe baza cererilor 

primate de la unităţile locale de cult, iar justificarea acestora se va face conform legislației în 

vigoare. 

 La repartizarea sumelor unităţilor de cult solicitante s-a ţinut cont şi de structura 

confesională a populaţiei stabile, conform recensământului populaţiei din 2011. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001  a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, text potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiem proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 39/26 ianuarie  2018. 
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Direcţia  Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 1650/29.01.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din 

judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

 

             Conform art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, cu modificările și completările ulterioare, se prevede ca de la bugetele locale se pot 

aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea 

unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcaşurilor 

de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din 

patrimoniul cultural naţional mobil, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială susţinute de 

acestea; 

 În conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului României nr. 1470/2002, republicată, 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea  prevederilor Ordonanţei Guvernului 

României nr. 82/2001, alocarea acestor sume se face prin hotărâri ale consiliilor locale și 

județene la solicitarea unităților centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la 

unitățile locale de cult. Unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

pot beneficia, la cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale. 

            Consiliul judeţean poate aloca unităţilor de cult, din bugetul local, sumele necesare 

pentru completarea fondurilor proprii destinate:   

 întreţinerii şi  funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse; 

 construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit 

reglementărilor legale în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; 

 conservării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul  cultelor religioase; 

 desfăşurării unor activităţi de asistenţă social și medical ale unităților de cult; 

 amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; 

 construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de așezăminte de asistenţă 

socială şi medicală ale unităţilor de cult; 

 construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; 

 construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor 

recunoscute. 

După acordarea sprijinului financiar, unitățile de cult solicitante au obligația de a depune 

toate documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor primite,  în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului României nr.984 din 6 noiembrie 2014 privind modificarea şi 

completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei nr.82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002. 

 Având în vedere cele prezentate, și considerând că proiectul de hotărâre este întocmit cu 

respectarea prevederilor legale, propun Proiectul de hotărâre nr. 39/26.01.2018 în forma 

prezentată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MARIAN AITAI 
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