ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 14 decembrie 2017
care are ca obiect modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 14 decembrie 2017 care are ca obiect modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei
tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii
acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările
şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 3375 din 19 februarie 2018 comun, al Direcţiei dezvoltare şi
bugete şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Ţinând cont de:
- prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului –
Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi
completările ulterioare) şi Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în
cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Solicitarea de clarificări nr. 5590 din 16 februarie 2018 emisă de Agenția de Dezvoltare
Regională Centru privind proiect cod SMIS 114211 – Reabilitarea energetică a Spialului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 907 din 29/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
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 modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 14
decembrie 2017 care are ca obiect modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din
24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean

de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, prin completarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”, conform anexei care cuprinde prezentarea sumară
a investiţiei şi indicatorii tehnico-economici - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi
Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 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, Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete
şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 57
Alba Iulia, 19 februarie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Județean Alba nr. 57/19 februarie 2018

Programul Operaţional Regional 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1
OPERAȚIUNEA b – CLĂDIRI PUBLICE

DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Extras din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie
Întocmită de S.C. Instal Vest SR.L.
Lucrările de intervenţie privind „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba,
constau în următoarele:
- Izolarea termică a pereţilor exteriori cu un strat de multipor de minim 15 cm grosime,
protejat cu o tencuială subțire armată cu ţesătură deasă de fibră de sticlă sau fibre organice;
- Izolarea termică a planşeului tavan sub terasă prin aplicarea unui strat de polistiren
extrudat ignifugat de minim 20 cm grosime;
- Izolarea soclului cu polistiren extrudat de minim 5 cm grosime;
- Înlocuirea planşeului terasă (foarte deteriorate – infiltrări de apă) cu acoperiş de tip
şarpantă din panouri termoizolante pe structură metalică uşoară;
- Înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor deteriorate cu altele noi, precum şi montarea de
jgheaburi şi burlane acolo unde este necesar conform proiectului de execuţie;
- Izolarea termică a planşeului sub acoperiş cu un strat de vată minerală de minim 20 cm
grosime;
- Sporirea rezistenţei termice a planşeului peste subsol prin aplicarea unui strat de
polistiren extrudat ignifugat de minim 10 cm grosime;
- Înlocuirea ferestrelor existente cu tâmplărie PVC cu geam termopan cu acoperire
selective Low-E având fante pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului
pe elementele interioare de anvelopă, şi a uşilor din aluminiu cu geam termopan, cu sistem
automat de închidere, etanşarea elementelor mobile (uşi, ferestre) din componenţa spaţiilor anexe
ale clădirii (casa scării, subsol, etc.);
- Asigurarea ventilării mecanice a blocului alimentar;
- Demontarea echipamentelor montate aparent pe faţade şi terasele clădirii, precum şi
remontarea acestora după lucrările de reabilitare;
- Refacerea finisajelor corespunzătoare standardelor actuale în zonele de intervenţie;
- Reparaţia trotuarelor pentru a elimina infiltraţiile la infrastructura clădirii;
- Repararea rigolelor de preluare a apelor pluviale;
- Reabilitarea termică a sistemului de încălzire;
- Modernizarea instalaţiei electrice principale;
- Modernizarea instalaţiilor de ventilare şi de abur;
- Modernizarea staţiei de pompe de stingere a incendiilor şi hidrofor;
- Înlocuirea reţelelor termice, de apă caldă menajeră şi abur din incinta amplasamentului;
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a apei calde menajere folosind surse de
energie regenerabilă (panouri solare);
Clădirile propuse pentru intervenţii în vederea creşterii eficienţei energetice sunt
corpurile A, B, C, D, E, care formează Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi clădirile pentru
Medicina Legală şi Centrala Termică.

Indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţii:
REABILITARE ENERGETICA A
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA
municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba
1.) Denumirea obiectivului de investiții
REABILITARE ENERGETICĂ A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
ALBA IULIA
municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba
2.) Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)
Amplasamentul construcţiei este în intravilanul municipiului Alba Iulia, b-dul Revoluţiei
1989, nr. 23, judeţul Alba. Terenul este identificat prin CF nr. 106270 Alba Iulia, în suprafaţă de
20884 mp.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este alcătuit din mai multe corpuri de clădire
independente. Corpurile de clădire care fac obiectul prezentului studiu au următoarele
caracteristici de conformare arhitecturală şi structurală:
o CORP A+B+C+D (C5) Clădire Spital şi Policlinică cu aria construită Ac
=3.510 mp şi aria desfăşurată de 18.303,4 mp, având regim de înălţime variabil de la S+P+2E la
S+P+5E+E6 parţial;
o CORP E (C4) – Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie cu aria construită Ac =
664 mp, respectiv Aria desfăşurată Adesf = 894 mp, având regim de înălţime de D+P parţial; .
o Medicina Legală ( C8) - Clădire Laborator Medicina Legală şi Morga cu aria
construită Ac = 209 mp, respectiv aria desfăşurată Adesf = 627 mp, având un regim de înălţime
de P+2E;
o Centrala Termică (C3) - Clădire Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie
hidrofoare, Staţie compresoare şi Crematoriu cu aria construită şi desfăşurată = 521 mp, din
care CentralaTermică= 265,65 mp, având un regim de înălţime P.
3.) Titularul investiţiei:
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA
municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba
4.) Beneficiarul investiţiei:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA
municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba
cod fiscal 4613342, reprezentat legal de către d-na Coşarcă Nicoleta, în calitate de
manager şi d-na Mârza Diana, in calitate de director financiar contabil.
5.) Elaboratorul studiului (proiectant general):
S.C. INSTAL VEST S.R.L.
Municipiul Alba Iulia, str. Moţilor, nr. 98, județul Alba
J01/320/1994, CUI RO5428939
Reprezentat legal: ing. Roşiu Ioan
6.) Date generale ale clădirilor:
- Anul construcției: 1973 pentru corpurile A, B, C, D, E şi Centrala Termică, iar pentru
Medicina Legală 1993.
- Clădire Spital şi Policlinică şi Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie (corp A, B, C, D, E) fundaţii continue şi izolate din beton armat, subsolul din diafragme de beton armat monolit cu
grosimea de 30 cm (la exterior) şi 25 cm (la interior), nivelele curente au structura realizată din
diafragme şi cadre din beton armat cu închideri perimetrale din panouri prefabricate de beton
armat, planşeele realizate din predale cu suprabetonare acoperiş de tip terasă necirculabilă cu
învelitoare din membrană bituminoasă. Corpul AB are 2 scări de circulaţie şi 4 lifturi şi o
înălţime de + 20.38 m…+ 23.08 m, corpul CD are 2 scări de circulaţie şi o înălţime de + 10.49
m…+ 16.15 m, corpul E are 1 scară de circulaţie şi o înălţime de + 3.00 m. şi un lift pentru
marfă. În toate corpurile de clădire tâmplăria este metalică, pvc sau lemn cu geam termopan sau
sticlă simplă.
- Medicina Legală – fundaţii izolate şi continue din beton armat, structura realizată din
cadre spaţiale cu 2 deschideri şi 3 travei, respectiv zidărie portantă, cu închideri perimetrale din
zidărie de 30 cm grosime, planşee din elemente prefabricate de beton şi acoperiş sub forma de
şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă ceramică. Construcţia are 1 scară de circulaţie şi o
înălţime de + 12.69 m. Tâmplăria este din pvc sau lemn, cu geam termopan sau sticlă simpla.

- Centrala Termică – fundaţii izolate şi continue din beton armat, structura realizată din
cadre spaţiale, cu 1 deschideri şi 5 travei (2 x 6.00 m şi 3 x 5,75m), închideri perimetrale din
zidărie de 30 cm grosime, planşeu peste parter din elemente prefabricate de beton, acoperiş de tip
terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă. Tâmplăria este metalică cu sticlă
simplă.
- Zona seismică de calcul conf. P100-1/2013:ag=0.10g; Tc=0.7s;
- Clasa de importanță a construcției conf. P100-1/2013:clasa I;
- Categoria de importanță a construcției conf. H.G. nr. 766/1997 Anexa 3: B deosebită;
- Zona climatică: III;
- Riscul geotehnic: risc geotehnic redus;
- Destinația principală: Sănătate;
- Destinația încăperilor: Saloane, cabinete, laboratoare, birouri, grupuri sanitare, spatii tehnice;
anexeincaperilordestinatespitalului;
- Asigurarea circulației pe orizontală: Holuri;
- Asigurarea circulației pe verticală: Scări din beton armat, lifturi.
7.) Indicatori de apreciere a eficienţei economice
Indicator de realizare (de output)
Valoare la începutul Valoare la
finalul
Aferent clădirilor (ABCDE, Medicina implementării
implementării
legala, Centrala termica)
proiectului
proiectului (de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de
1900,53
414,02
seră (echivalent tone de CO2)
Consumul anual de energie primară
9.377.082,50
1.881.869,96
(kWh/an)
71.) Indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată
investiţia
Indicatori de realizare / de proiect

Indicator (exemplu)
Scăderea consumului anual
specific de energie primară
din surse neregenerabile
[kWh/m2/an]
Scăderea consumului anual
specific de energie primară
pentru încălzire din surse
neregenerabile
[kWh/m2/an]

Valoarea indicatorului
la începutul
implementării
proiectului

Valoarea
indicatorului la
finalul implementării
proiectului

570,69

380.26

Reducere
Valoare

%

114,46

456,23

79,94%

47.74

332.52

87.45%

8.) Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general
1 euro=4,5172 lei, curs infor EURO Decembrie 2016
INV
Lei
INV - Euro (cu C+M-Euro
(cu
An
C+M-Lei (cu TVA)
(cuTVA)
TVA)
TVA)
15.350.482,84
8.959.183,11
3.398.229,62
1.983.348,78
Total
9.) Durata de realizare (luni)
Durata de realizare a lucrarilor de reabilitare este de 18 luni, iar implementarea
proiectului este de 36 de luni.
ÎNTOCMIT
S.C. INSTAL VEST S.R.L.
Roşiu Ioan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
376 din 14 decembrie 2017 care are ca obiect modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” depus spre
finanţare de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, instituţie publică de interes judeţean
aflată în subordinea UAT Judeţul Alba, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în
sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, se află în etapa de precontractare.
În această etapă, în urma verificării de către AM POR a documentaţiei de contractare
transmise pentru proiectul menţionat, ADR Centru a emis o solicitare de clarificări în care, la
punctul 15, se solicită aprobarea prin HCJ Alba şi a indicatorilor specifici domeniului de
activitate în care este realizată investiţia şi anume: scăderea consumului anual specific de energie
primară (utilizând surse neregenerabile) – total (kWh/mp/an), respectiv scăderea consumului
anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) – pentru încălzire/răcire
(kWh/mp/an).
Având în vedere faptul că anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 14
decembrie 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai
2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare nu cuprinde şi
indicatorii specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, menţionaţi mai sus,
este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 14 decembrie 2017 şi
a anexei aferente, pe baza documentaţiei tehnico-economice şi a datelor furnizate de către
proiectant.
Luând în considerare cele prezentate mai sus şi având în vedere prevederile art. 44, alin.1
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 91 alin. 3, lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările si completările ulterioare, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 57 din
19 februarie 2018, cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 14
decembrie 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai
2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia dezvoltare şi bugete şi
Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100
Nr. 3375 / 19.02.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
376 din 14 decembrie 2017 care are ca obiect modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
Proiectul “Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” depus de
către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în cadrul Programului Operaţional Regional 20142020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi
a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice,
şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, se află în faza de precontractare.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 s-a aprobat
documentaţia tehnico-economică faza DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 29 iunie 2017, respectiv Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 14 decembrie 2017 au fost aprobate modificări şi
completări/actualizări ale documentaţiei tehnico-economice şi indicatorilor, în urma solicitărilor
de clarificări ale ADR Centru şi pe baza documentelor furnizate de proiectant.
În urma verificării de către AM POR a documentaţiei de contractare transmise pentru
proiectul menţionat, ADR Centru a emis o nouă solicitare de clarificări în care, la punctul 15, se
solicită aprobarea prin HCJ Alba şi a indicatorilor specifici domeniului de activitate în care este
realizată investiţia şi anume: scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând
surse neregenerabile) – total (kWh/mp/an), respectiv scăderea consumului anual specific de
energie primară (utilizând surse neregenerabile) – pentru încălzire/răcire (kWh/mp/an).
Având în vedere faptul că anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 14
decembrie 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai
2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare nu cuprinde şi
indicatorii specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, menţionaţi mai sus,
este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 14 decembrie 2017 şi a
anexei aferente, pe baza documentaţiei tehnico-economice şi a datelor furnizate de către
proiectant.
Astfel, se va completa Anexa cu punctul 7’.) Indicatori specifici domeniului de
activitate în care este realizată investiţia
Indicatori de realizare / de proiect

Indicator (exemplu)
Scăderea consumului anual
specific de energie primară
din surse neregenerabile
[kWh/m2/an]

Valoarea indicatorului
la începutul
implementării
proiectului

Valoarea
indicatorului la
finalul implementării
proiectului

570,69

114,46

Reducere
Valoare

%

456,23

79,94%

Scăderea consumului anual
specific de energie primară
pentru încălzire din surse
neregenerabile
[kWh/m2/an]

380.26

47.74

332.52

87.45%

Având în vedere că obiectivele proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia” sunt în concordanţă cu priorităţile Consiliului Judeţean Alba în ceea ce
priveşte asigurarea serviciilor medicale de calitate în judeţul Alba, propunem spre aprobare
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ŞEF SERVICIU,
Cornelia FĂGĂDAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în
vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv
în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de
proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS
114599
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea finanţării acestuia în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B –
Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a cheltuielilor legate de
proiect;
- raportul de specialitate nr. 3182 din 16 februarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi
bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Ţinând cont de prevederile:
- Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020;
- Ghidului solicitantului – condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 20142020, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ghidului solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020,
Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1., aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3288/27.12.2016, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d şi lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
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 Proiectul „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”, în
vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în
sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, nr. apelului de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Cod SMIS 114599.
Art. 2. Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25 mai 2017 încheiat între Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud – lider de proiect şi UAT Judeţul Alba – partener, în vederea
implementării în comun a proiectului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
169 din 24 mai 2017, rămâne neschimbat.
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare energetică Spital
Pneumoftiziologie Aiud”, în cuantum de 7.726.568,44 lei (inclusiv TVA).
Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Alba, reprezentând achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului, în cuantum de 110.001,97 lei , reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare
energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”.
Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”, pentru implementarea
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Judeţului Alba.
Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 7. Se împuterniceşte Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud – doamna
Vieru Noiela Cristina, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud – în calitate de lider de proiect şi al partenerului UAT
Judeţul Alba.
Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Alba în vederea
ducerii sale la îndeplinire Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații
publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Serviciului pentru implementarea Programului AlbaRomânia 100 din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, se înaintează și se
comunică Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Agenției pentru
Dezvoltare Regională Centru.
Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare în Monitorul
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat nr. 58
Alba Iulia, 19 februarie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitare energetică Spital
Pneumoftiziologie Aiud” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor,
Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a
cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 114599
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud este instituţie publică de interes judeţean aflată în
subordinea UAT Judeţul Alba. În Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 20142020, domeniul sănătăţii publice ocupă un loc prioritar şi în consecinţă, pentru Consiliul
Judeţean Alba este o prioritate asigurarea serviciilor medicale de calitate. În acest context, în
lista de priorităţi a Consiliului Judeţean Alba figurează reabilitarea, modernizarea, dotarea
unităţilor medicale aflate în subordine.
În vederea realizării acestui obiectiv, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în parteneriat
cu UAT Judeţul Alba a depus, în luna iunie 2017, o cerere de finanţare care vizează
reabilitarea termică a Spitalului, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în
sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.
În baza solicitării de clarificare 3 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru
transmisă solicitantului – Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud în data de 02.02.2018 şi
înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 2520 din 07.02.2018, se comunică demararea
etapei precontractuale pentru cererea de finanţare aferentă proiectului „Reabilitare energetică
Spital Pneumoftiziologie Aiud” cod SMIS 114599 şi se solicită transmiterea de anexe
obligatorii la contractul de finanţare ce urmează a fi încheiat pentru proiectul menţionat.
Conform prevederilor Ghidului solicitantului – condiţii specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, este necesar
a fi depusă Hotărârea Consiliului Judeţean Alba de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor
legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de
evaluare şi selecţie, hotărâre care respectă prevederile din Modelul A – Model orientativ de
hotărâre de aprobare a proiectului.
Conform cadrului fixat prin modelul oferit de Ghidul solicitantului, pe lângă aprobarea
proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” se impune totodată
aprobarea valorii totale a proiectului, aprobarea contribuției proprii a Judeţului Alba în proiect
în ceea ce privește cheltuielile neeligibile dar și contribuția procentuală din valoarea eligibilă a
proiectului, reprezentând cofinanțarea.
De asemenea, vor fi aprobate cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului, mai exact în ceea ce privește sursa acestor cheltuieli, dar şi resursele financiare
necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor
din instrumente structurale. Totodată, este necesar a se împuternici Managerul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, în calitate de reprezentant legal al solicitantului Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud, pentru a semna contractul de finanțare și toate documentele necesare.
Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, în temeiul art. 41(1) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba iniţiez Proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 58 din 19 februarie 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Serviciul accesare şi coordonare proiecte
Nr. 3182 / 16.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare energetică Spital
Pneumoftiziologie Aiud” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor,
Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a
cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 114599
În vederea creșterii gradului de confort al pacienţilor, respectiv reducerii costurilor de
exploatare a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud - instituţie publică de interes judeţean aflată
în subordinea UAT Judeţul Alba, cât şi în vederea încadrării unităţii spitaliceşti în normele
tehnice actuale şi clasele de performanţă energetică specificate de legislaţia in vigoare
(Directiva UE/31/2010 privind performanţa energetică a clădirilor), a fost depusă, în luna iunie
2017, o cerere de finanţare care vizează reabilitarea termică a Spitalului, în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B –
Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.
În urma solicitării de clarificare 3 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru
transmisă solicitantului – Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în data de 02.02.2018 şi
înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 2520 din 07.02.2018, se comunică demararea
etapei precontractuale pentru cererea de finanţare aferentă proiectului “Reabilitare energetică
Spital Pneumoftiziologie Aiud” cod SMIS 114599.
Conform prevederilor Ghidului solicitantului – condiţii generale pentru accesarea
fondurilor, POR 2014-2020 şi Ghidului solicitantului – condiţii specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, precum şi
solicitării de clarificări 3 a ADR Centru, în această etapă este necesară transmiterea de anexe
obligatorii la contractul de finanţare ce urmează a fi încheiat pentru proiectul menţionat.
Una din anexe este Hotărârea Consiliului Judeţean Alba de aprobare a proiectului şi a
cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma
etapei de evaluare şi selecţie, hotărâre care respectă prevederile din Modelul A – Model
orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului. În conformitate cu conținutul acestui
document-cadru, se impune aprobarea proiectului în vederea finanțării acestuia.
De asemenea, este necesară aprobarea cheltuielilor legate de proiect respectiv aprobarea
valorii totale a proiectului, aprobarea contribuției proprii a Judeţului Alba în proiect în ceea ce
privește cheltuielile neeligibile dar și contribuția procentuală în ceea ce privește valoarea
eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea.
Alte categorii de cheltuieli, necesare a fi aprobate prin proiectul de hotărâre ce va fi
inițiat, sunt cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, mai exact în
ceea ce privește sursa acestor cheltuieli. De asemenea, este necesar a fi prevăzute și aprobate
resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
În sfârșit, tot prin proiectul de hotărâre ce va fi inițiat se va împuternici Managerul
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud– doamna Vieru Noiela Cristina, în calitate de

reprezentant legal al solicitantului Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, pentru a semna
contractul de finanțare și toate documentele necesare.
Faţă de cele arătate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba
proiectul „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor,
Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a
cheltuielilor legate de proiect.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ŞEF SERVICIU,
Lenica BUCUR

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Acordului de Asociere între UAT Judeţul Alba,
prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,
în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2018, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 1 februarie 2018
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului
de Asociere între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie
1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2018, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 1 februarie 2018;
- raportul de specialitate nr. 3412/19 februarie 2018 comun, al Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 1
februarie 2018 privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT Judeţul Alba,
prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea
organizării manifestărilor științifice din anul 2018;
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;
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 modificarea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul
Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării
manifestărilor științifice din anul 2018, prin actualizarea sumelor din cadrul următoarelor
articole:
- art. 3 alin. 1 „Fondurile necesare finanţării manifestărilor ştiinţifice, în cuantum de
287.412,52 lei, provin din:” în loc de „Fondurile necesare finanţării manifestărilor ştiinţifice, în
cuantum de 263.412,52 lei, provin din:”;
- art. 3 alin. 3 „Contribuţia Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia şi a altor surse,
provenite din donaţii şi sponsorizări, este în cuantum de 207.412,52 lei” în loc de „Contribuţia
Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia şi a altor surse, provenite din donaţii şi sponsorizări,
este în cuantum de 183.412,52 lei”.
Art. 2. Se aprobă modificarea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul
Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării
manifestărilor științifice din anul 2018, prin corectarea - art. 9 alin. 1, „Prezentul acord încetează
la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie 2018” în loc de „Prezentul acord încetează la
expirarea termenului stabilit, 31 decembrie 2017”.
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, Universității „1
Decembrie 1918” Alba Iulia, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 59
Alba Iulia, 19 februarie 2018

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 59/19 februarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
Consiliul Judeţean Alba

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

ACORD DE ASOCIERE

Încheiat între:
Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar
RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul
Ion DUMITREL – preşedinte, în calitate de asociat, pe de o parte,
şi
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia strada Gabriel
Bethlen, nr. 5, judeţul Alba, CUI 5665935, cont bancar RO47TREZ002504504601X000270
deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul prof. univ. dr. Daniel - Valer
BREAZ – rector, în calitate de asociat, pe de altă parte,
convin următoarele:
INTRODUCERE
A. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia este o persoană juridică română, de
drept privat, fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării
științifice regionale.
B. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prin departamentele de specialitate, își
propune să organizeze o serie de manifestări științifice, adresate atât elevilor de liceu - clasele a
XI-a și a XII-a, cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor universitare din cadrul
universității, precum și din țară și străinătate.
C. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, își propune să sprijine organizarea manifestărilor științifice.
D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea
organizării in condiţii optime a manifestărilor științifice.
ARTICOLUL 1 - OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE
(1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2018, la Alba
Iulia, a manifestărilor științifice prevăzute în anexă, în scopul promovării potenţialului ştiinţific
şi academic al Judeţului Alba.
(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 acestor manifestări științifice, să participe un număr
mare de elevi de liceu, studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre universitare din cadrul
universității, precum și din țară și străinătate.
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 2018.
ARTICOLUL 3 - SURSA FONDURILOR
(1) Fondurile necesare finanțării manifestărilor științifice, în cuantum de 287.412,52 lei,
provin din:
► Contribuția Județului Alba
► Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări
(2) Contribuția Județului Alba prin Consiliul Județean Alba este în cuantum de 80000 lei.
(3) Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și a altor surse, provenite din
donații și sponsorizări, este în cuantum de 207.412,52 lei.
ARTICOLUL 4 - PLĂŢILE
(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă contribuţiei ce îi
revine, prin alocarea sumei de 80000 lei, în vederea susţinerii manifestărilor științifice, în contul
Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, conform programului manifestărilor prevăzut în
anexă.
(2) Din contribuția Județului Alba vor fi suportate cheltuielile cu materialele pentru
conferințe, simpozioane, workshop-uri, concursuri, sesiuni de comunicări etc., ISBN și
tipăriturile aferente acestora, precum și cu premierea în bani a câștigătorilor concursurilor.
ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
(1) Județul Alba prin Consiliul Județean Alba:
 efectuează plata sumei de 80000 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în
conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului acord.
(2) Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea
manifestărilor științifice;
 să solicite în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite prin prezentul acord;
 să își asume responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestor
manifestări și în conformitate cu prevederile art. 4 alin 2 ale prezentului acord și ale anexei nr.
2;
 să asigure alocarea contribuției proprii în organizarea manifestărilor, conform anexei
nr. 2;
 să efectueze plata tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul manifestărilor științifice cu
respectarea prevederilor legale în domeniu;
 să suporte integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor;
 să prezinte Consiliului Județean Alba un raport final însoțit de documentele
justificative care să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de Județul Alba, în condițiile
art. 4 alin. 2 al prezentului acord și anexei nr. 2;
 să restituie bugetului local al Județului 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 30 de 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, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data constatării
nerespectării 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 dauneinterese, după caz, conform normelor legale în vigoare.
ARTICOLUL 9 - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
(1) Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 31decembrie 2018.

(2) Acordul de asociere încetează 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,
prezentul acord de asociere încetează de drept.
(4) De asemenea prezentul acord de asociere încetează și 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. (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.
Judeţul Alba, prin
CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Președinte,
Ion DUMITREL
Vicepreşedinte,
Alin Florin CUCUI
Director executiv,
Marian AITAI
Director executiv DGP,
Ioan BODEA
Director executiv,
Liliana NEGRUŢ
Vizat C.F.P.P.
Consilier juridic
Întocmit,

Universitatea „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia
Rector,
Prof. Univ. Dr. Daniel-Valer Breaz

Anexa la Acordul de asociere
MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 2018
UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE1918” DIN ALBA IULIA

Nr.
crt.

Perioada
manifestării

Titlul
manifestării

Categorii cheltuieli
eligibile din
finnțarea
nerambursabilă
CJ Alba

Descriere manifestare

Finanțare
nerambursabilă
Consiliul
Judetean Alba
(lei)

Finanțare
Universitatea

Total Buget
estimat

1 Dec 1918 Alba
Iulia+

(lei)

Alte surse de
finanțare
(lei)

Conferință națională care urmărește
reunirea atât a specialiștilor din domeniul
- tipărituri
educație fizica si sport, cat si pe cei materiale
implicați in
kinetoterapie si terapii conferinţă
alternative.

1.400

900

2.300

1.

Statusul
activităților
09 martie fizice și de
2018
recuperare în
societatea
contemporană

2.

14 aprilie
In4it-UAB
2018

Concurs național de informatică

10.000

5.500

15.500

700

4.300

5.000

3.

Sesiunea
studenţească
20 aprilie
Sesiune ştiinţifică
de comunicări
2018
studenţilor
"In Extenso"
(DSEI)

4.

20 Aprilie

3.000

6.000

9.000

de

- premii

comunicări

a

- Materiale
- Tipărituri

Sesiunea
de Manifestarea are în vedere dezvoltarea - Materiale
implicării studenţilor de la nivel licenţă, - Tipărituri
comunicări
1

2018

5.

6.

7.

științifice
a
studenților
IN EXTENSO
(STIINTE
ECONOMICE
)

master şi doctorat, urmărind şi atragerea
elevilor spre colaborarea cu mediul
universitar. Manifestarea include și o
masă rotundă cu participarea cadrelor
didactice participante (universitare și
preuniversitare), în vederea extinderii
colaborării între cele două niveluri de
învățământ.
Lucrările vor fi publicate în revista In
Extensoîn format electronic.

Masă rotundă:
Actualităţi şi
Aprilie - perspective în Masa rotunda, cu participanți
domeniul
financiar
contabil
Mai 2018
domeniul
universitati si din mediul de afaceri
financiar
–
contabil

26-27
Aprilie
2018

27-28
aprilie
2018

2.500

2.500

5.000

2.500

6.300

8.800

2.500

1.790

4.290

din - Materiale
din - Tipărituri

Exploratory
Workshop on
Internationalisa
tion of Higher
Education:
Challenges and
Rewards

Mese rotunde si sesiuni plenare cu privire
la internationalizarea invatamantului
superior, vizand 3 mari teme: Mobilitatea - Materiale
internationala
a
studentilor
si - Tipărituri
personalului; Internationalizarea acasa si
educatia digitala; Parteneriate strategice si
consolidarea capacitatilor internationale.

Concursul
de
traduceri
literare şi de
specialitate
pentru studenți
și elevi

Concursul de traduceri literare și de
specialitate pentru studenți și elevi este
organizat de Departamentul de Filologie
- Materiale
al Universității ”1 Decembrie 1918” din
- Tipărituri
Alba Iulia.
Este un concurs anual cu premii la care
participă atât studenți din universitățile
din țară cât și elevi din județul Alba și din
2

alte județe precum Hunedoara sau Vâlcea.
Anul trecut au participat cu traduceri 56
de elevi și 58 de studenți.
Participanții trimit traducerile proprii ale
unor texte propuse de comisia de
organizare (însoțite de o declarație de
autenticitate) care sunt corectate de
comitetul științific al concursului alcătuit
din cadre ale universității noastre precum
și din învățământul preuniversitar. În
urma notării lucrărilor se realizează un
clasament și se acordă 24 de premii (în
cărți) și anume premiile I, II și III pentru
cele mai bune traduceri:
Evenimentele celor două zile includ încă
un concurs de traduceri, ad-hoc în urma
căruia se vor mai decerna două premii
pentru secțiile engleză și franceză.
De asemenea, în aceste zile vor avea loc
ateliere de traduceri, întâlniri cu scriitori și
traducători, festivitatea de premiere
precum și alte activități studențești
(vizitarea Cetății, seară culturală.)
Universitatea trebuie să cazeze studenții și
elevii, să ofere premiile, precum și să
tipărească un volum cu toate traducerile
premiate care va fi oferit participanților și
cadrelor didactice implicate în concurs.
Desfășurarea Concursului e disponibilă
online pe adresa http://traduceri.uab.ro/,
secțiunea Activități.
8.

3-5
2018

mai

Conferință
- Materiale
internațională a Conferință internaționala de tradiție, și - Tipărituri
aniversarea a 25 ani de Drept la Alba Iulia
cadrelor
3

4.000

19.047,52

23.047,52

didactice:
”Law and its
challenges – in
socioeconomic and
administrative
field”

9.

25-27 mai
GeoCAD
2018

Scopul principal al Simpozionului este de
a oferi o oportunitate experților români și
străini, cercetătorilor și doctoranzilor să
prezinte cele mai recente rezultate,
precum și să se întâlnească, să stabilească
și să cultive relații personale și
profesionale. Acesta se desfăşoară pe
parcursul a două zile şi reuneşte profesori
şi cercetători de la universităţile din
Romania (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Baia
Mare, Oradea, Timişoara, Craiova şi Alba
Iulia), Ungaria, Grecia, Moldova şi alte - Materiale
- Tipărituri
ţări.
Simpozionul are mai multe secţiuni care
cuprind tot arealul de problematici cu
privire la situaţia cadastrului la nivelul
ţării şi a continentului, situaţia reţelelor
geodezice la nivel continental şi cu
implicaţii pentru ţara noastră, implicaţiile
aparaturii în mşsurştorile terestre şi
aeriene precum şi probleme organizatorice
ce derivă din implicarea Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară în activităţile curente.
4

3.000

13.400

16.400

10.

14-15 mai
2018

11.

15-17 mai
2018

12.

17-18 mai
2018

13.

18-19 mai
2018

Centenarul
Unirii
Românilor și
Europa
națiunilor
–
Biserică
și
geopolitică
Unitate
și
misiune
eclezială – 100
de ani de la
comuniunea
spirituală
a
tuturor
românilor
Conferință
națională
studențească
(Drept)
Spiritualitate
ortodoxă
și
cultură
românească.
100 de ani de
la Marea Unire

14.

Didactica
18-19 mai tradiție,
actualitate,
2018
perspective

15.

28 mai- 03 Conferinţa
iunie 2018 Naţională

7.900

36.100

44.000

900

7.700

8.600

1.475

2.400

3.875

600

400

1.000

3.000

2.800

5.800

4.175

19.825

24.000

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile
celei de a XVIII-a ediție a simpozionului - Materiale
- Tipărituri
Internațional ISSTA 2018

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile
celei de a VI-a editie a Școlii - Materiale
Internaționale de Vară a Studentilor - Tipărituri
Doctoranzi Teologi (SIVDT 2018)

Conferință studenților si studenților
masteranzi cu participare din țară si - Materiale
- Tipărituri
străinătate
Manifestarea se desfășoară sub auspiciile
celei de a II-a ediție a Sesiunii de - Materiale
Comunicări Științifice a Studenților - Tipărituri
Teologi 2018 (SCSST 2018)

Conferinţa îşi propune să reunească la
Universitatea "1 Decembrie 1918" din
Alba Iulia cadre didactice și cercetători,
devenind un forum de dezbatere a unor
teme actuale din științele educației,
didactică generală și didactici de
specialitate.
Conferința este dedicată cadrelor didactice
a din învățământul preuniversitar şi
5

- Materiale
- Tipărituri

- Materiale
- Tipărituri

Societăţii
Geografie

16.

17.

18.

de universitar din domeniile știinte ale
Pământului, geografie.

Conferința
internațională
DIALOGUL
CULTURILO
R - ÎNTRE
7-8 iunie TRADIȚIE ȘI
MODERNITA
2018
TE, ediția a
XX-a, dedicată
CENTENARU
LUI
MARII
UNIRI
International
Conference on
Linguistic and
Intercultural
Education, 8th
5-7 iulie edition
–
CLIE-2018.
2018

04-05
octombrie
2018

În acest an, evenimentul este dedicat
Centenarului Marii Uniri.

4.000

8.000

12.000

2.600

9.400

12.000

1.000

5.200

6.200

Axe tematice propuse: Personalitățile
culturale ale Marii Uniri oglindite în
literatura română și europeană, Raporturi,
- Materiale
conexiuni, interferenţe culturale în spaţiul
- Tipărituri
european, în sincronie şi diacronie; Studii
culturale; Discurs, limbaj, comunicare;
Traductologie şi interpretariat; Didactica
disciplinelor
filologice: perspective
moderne în învăţământul preuniversitar şi
universitar.
CLIE-2018 este dedicată Centenarului
Marii Uniri.

Conferința CLIE-2018 este un forum de
dezbateri academice și o platformă de - Materiale
diseminare a rezultatelor cercetărilor celor - Tipărituri
mai inovatoare din sfera legăturii
Manifestarea
indisolubile dintre limbă și cultură, a
este dedicată necesității înțelegerii și acceptării
Centenarului
diversității și alterității la nivel global.
Marii Uniri.
Direcţii
şi Conferința este dedicata memoriei
perspective în profesorului Iuliu Paul, primul rector al
cercetarea
Universităţii “1 Decembrie 1918”, în anul - Materiale
arheologică
in care ţara noastră sărbătorește centenarul - Tipărituri
actuală.
Marii Uniri, deoarece instituția noastră ii
In memoriam datorează omului care a pus umărul la
6

Iuliu Paul

fondarea acesteia un eveniment
comemorare a memoriei acestuia.

de

Conferința
abordează o temă mult
promovată si de suflet a profesorul Iuliu
Paul, arheologia si direcțiile ei in funcție
de vremurile actuale. Ne așteptam ca la
conferința sa participe cel puțin 50 de
specialiști (istorici si arheologi) din toate
tara, a căror destine au fost marcate de
personalitatea ilustrului nostru profesor
Iuliu Paul.

19.

11-13
octombrie
2018

20.

20
octombrie
2018

21.

25-27
octombrie
2018

Conferinţa îşi propune să reunească întrun cadru academic de dezbatere idei şi
Educaţia din
modele cu relevanţă pentru spaţiul
perspectiva
- Materiale
valorilor, ediţia educaţional, susţinute de cadre didactice şi - Tipărituri
cercetători
din
diferite
domenii
a X-a
universitare.

4.000

7.500

11.500

Convergenţe şi Simpozion național adresat profesorilor
provocări
în din învățământul preuniversitar
domeniul
ştiinţelor
exacte
şi
inginereşti
2018
Termenul de spațiu literar a apărut la
Workshop cu Maurice Blanchot, în anul 1955 și ideea
tema
de spațiu în literatură încă ridică semne de
Proxemica în
întrebare. Spațiul literar, diferit de spațiul
literatură
textului care îl conține, se relevă prin

2.300

2.100

4.400

2.000

2.500

4.500

7

- Materiale
- Tipărituri

- Materiale
- Tipărituri

intermediul lecturii. Legătura dintre
spațiul textului și personaje a avut de-a
lungul timpului mai multe denumiri,
„topologia personajului”, „microspaţiu al
întâlnirilor interpersonale”, „oriologie sau
studiul frontierelor”, sau „spaţiu social ca
biocomunicare”,
sau
mai
nou
„proxemica”, și defineşte legătura
spaţiului cu personajul, o altă categorie
majoră a textului. Termenul de proxemică
investighează modul în care un individ
structurează inconştient spaţiul, își
stabilește distanţele interpersonale în
tranzacţiile sale zilnice, își organizează
spaţiul în case şi clădiri şi nu în ultimul
rând configurează oraşele. Mai mult, în
cadrul
textului,
personajele
se
autoconstruiesc în funcție de spațiul lor de
joc și spațiul are caracteristici specifice,
este simbolic doar în măsura în care este
perceput ca atare de același personaj.

22.

23.

8-9
noiembrie
2018

14-16
noiembrie

Conferinţa
naţională
Bibliologie şi
Patrimoniu
Cultural
Naţional, ediţia
a XII-a
Conferința
Managementul

Conferinţa anuală având ca subiect cartea
românească veche.

3.650

8.250

11.900

2.800

6.100

8.900

- Materiale
- Tipărituri

Manifestare organizată de către Centrul de - Materiale
Informare, Consiliere și Orientare în - Tipărituri
8

24.

2018

Carierei, Ediția Carieră al Universității „1 Decembrie
a VI-a
1918” Alba Iulia, cel mai mare eveniment
de dezvoltare personală și carieră, derulat
anual, la UAB, pentru studenți, elevi,
absolvenți, precum și pentru toate
categoriile de persoane interesate de
dezvoltare personală și profesională.

8-9
noiembrie
2018

International
Conferinta internaționala având ca subiect
conference on teme din domeniul economic.
management,
- Materiale
economics and
- Tipărituri
accounting

16-17
noiembrie
2017
25.

26.

23
noiembrie
2018

4.000

26.000

30.000

ICMEA 2018
Conferința
Națională
a
Studenților și
Doctoranzilor.
Istorie,
Arheologie,
Muzeologie,
Istoria Artei,
Patrimoniu,
ediția XXVI

Conferința națională anuală organizată de
UAB,
(continuatoarea
Conferinței
Naționale
a
Cercurilor
Științifice
Studențești), este cea mai veche și
prestigioasă
conferință
studențească
- Materiale
organizată în România în domeniul Istorie - Tipărituri
și ramurile subordonate. Comunicările
științifice sunt publicate în Buletinul
Cercurilor
Științifice
Studențești
(publicație indexată CEEOL).

3.000

1.600

4.600

Conferinţa
adresată
profesorilor de
liceu:
Convergenţe şi

Manifestarea stiintifică este adresată în
special cadrelor didactice din mediul
preuniversitar , avand ca scop promovarea - Materiale
- Tipărituri
activității de cercetare a acestora,
realizarea de schimburi de experiență și

1.000

1.000

2.000
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provocări
domeniul
ştiinţelor
economice

27.

7-8
decembrie
2018

în creearea de parteneriate între cadrele
didactice din mediul preuniversitar și
cadrele din mediul universitar.

Sesiunea științifică a studenților și
masteranzilor filologi este organizată de
Departamentul de Filologie din cadrul
Facultății de Istorie și Filologie a
Universității „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia. Sesiunea oferă studenților din
universitățile din țară ocazia de a-și
canaliza preocupările filologice într-o
manieră aplicată, aceea de a elabora (sub
coordonarea acelor cadre didactice în
funcție de tematică și de limba în care
lucrările sunt scrise: română, engleză sau
Sesiunea
științifică
a franceză), lucrări de cercetare care vor fi
apoi prezentate colegilor și profesorilor - Materiale
studenților și participanți în cadrul Sesiunii, pe - Tipărituri
masteranzilor
secțiunile anunțate: limbă și comunicare,
filologi
traductologie, literatură și studii culturale.
După încheierea zilelor Sesiunii se face o
selecție a lucrărilor prezentate în cadrul
Sesiunii pentru un volum ce va fi publicat
la
editura
universității,
AETERNITAS. Fiecare
student
participant va primi un astfel de volum,
precum și o parte din cadrele didactice
implicate în organizarea Sesiunii.
Universitatea noastră trebuie să ofere
cazare studenților, și să publice volumul
10

2.000

800

2.800

în nr. de exemplare necesar și își propune
să organizeze evenimente studențești
culturale precum lansări de carte, seară
culturală, vizitarea obiectivelor istorice
etc.
Detalii sunt disponibile pe pagina web a
Cercului
de
traduceri, http://traduceri.uab.ro.
80.000

TOTAL
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207.412,52

287.412,52

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de Asociere între UAT
Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,
în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2018, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 1 februarie 2018

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27 din 1 februarie 2018 s-a aprobat
încheierea Acordului de Asociere între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice
din anul 2018. însă, ca urmare a modificării cotei de contribuție a Universității „1 Decembrie
1918” Alba Iulia, este necesară modificarea următoarelor articole:
- art. 3 alin. 1 „Fondurile necesare finanţării manifestărilor ştiinţifice, în cuantum de
287.412,52 lei, provin din:” în loc de „Fondurile necesare finanţării manifestărilor ştiinţifice, în
cuantum de 263.412,52 lei, provin din:”;
- art. 3 alin. 3 „Contribuţia Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia şi a altor surse,
provenite din donaţii şi sponsorizări, este în cuantum de 207.412,52 lei” în loc de „Contribuţia
Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia şi a altor surse, provenite din donaţii şi sponsorizări,
este în cuantum de 183.412,52 lei”;
Se impune de asemenea şi corectarea - art. 9, alin.1 în care, dintr-o eroare materială a fost
menționat „Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie 2017” în loc
de „Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie 2018”.
Promovarea Judeţului Alba, atât în ţară cât şi în străinătate, constituie unul dintre
obiectivele Consiliului judeţean Alba, sprijinirea activităţilor educative – ştiinţifice devenind o
prioritate de strategie operaţională.
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, 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. 59 din 19 februarie 2018.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia gestionarea patrimoniului
Direcția dezvoltare si bugete
Nr. 3412/ 19.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de Asociere între UAT
Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,
în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2018, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 1 februarie 2018
În conformitate cu prevederile art. 91 alin 1, lit. „e” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are
atribuţii privind cooperarea interinstituţională, coroborate cu art. 91 alin. 6 lit. a „În îndeplinirea
atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
judeţean” coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată încheirea unui Acord de asociere cu
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în vederea organizării unor manifestări
ştiinţifice, materializată în Hotărârea Consiliului Județean nr. 27 din 1 februarie 2018
Prin prezentul raport se propune modificarea Acordului de asociere cu Universitatea ”1
Decembrie 1918” din Alba Iulia în vederea organizării unor manifestări ştiinţifice, în sensul
actualizării sumelor, ca urmare a modificării cotei de contribuție a Universității ”1
Decembrie 1918” din Alba Iulia, din cadrul următoarelor articole:
- art. 3, alin. 1, „Fondurile necesare finanţării manifestărilor ştiinţifice, în cuantum
de 287.412,52 lei, provin din:” în loc de „Fondurile necesare finanţării manifestărilor
ştiinţifice, în cuantum de 263.412,52 lei, provin din:”;
- art. 3, alin. 3, „Contribuţia Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia şi a altor
surse, provenite din donaţii şi sponsorizări, este în cuantum de 207.412,52 lei” în loc de
„Contribuţia Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia şi a altor surse, provenite din
donaţii şi sponsorizări, este în cuantum de 183.412,52 lei”;
De asemenea propunem și corectarea - art. 9, alin.1 în care, dintr-o eroare materială
a fost menționat „Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie
2017” în loc de „Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie
2018”.
Art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prin dispozițiile art. 44, precizează că proiectele de
hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean nu pot fi dezbătute dacă nu sunt
însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate.
În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit.
„e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea
interinstituţională, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată.
Director executiv,
Ioan BODEA
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