
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud  

prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al 

obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului 

Aiud şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului 

de fezabilitate al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 7 lit. a și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE  

 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin 

Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții: „Centrul 

multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Consiliului local al municipiului Aiud, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcției dezvoltare și 

bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

    

 

 

 

Înregistrat cu nr.  202 

Alba Iulia,  16 octombrie 2019 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba 

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 

cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  

  



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 202 din 16  octombrie  2019 

 

 

      România                                                                                                               România  

    Judeţul Alba                                                                                                   Municipiul Aiud 

Consiliul Judeţean                                                                                              Consiliul Local  

Nr……..….…......                                                                                                Nr…………….. 

 

ACORD DE ASOCIERE  

încheiat între UAT - Municipiul Aiud  

prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al 

obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

Art. I. - Părţile  

 I.1. UAT - Municipiul Aiud, prin CONSILIUL LOCAL Aiud,  cu sediul în Aiud, str. 

Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin primar - doamna Iulia Adriana Oana BADEA, 

în calitate de asociat -  lider de asociere 

şi  

 I.2. UAT - JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul in 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion.I.C. Brătianu, nr. 1, jud. Alba, reprezentat prin preşedinte – 

domnul Ion DUMITREL, în calitate de asociat partener 

 au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiţii:  

 

Art. II. - Obiectul acordului 

II.1. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea  realizării cadrului 

necesar pentru furnizarea unui serviciu de interes județean prin înființarea „Centrului 

multicultural Liviu Rebreanu Aiud” - instituție publică de cultură . 
II.2. În prima etapă părțile  se asociază pentru realizarea Studiului de fezabilitate la 

obiectivul de investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”.  

 II.3. Investiția „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” se va realiza pe terenul 

în suprafaţă totală de 2335 mp., situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, 

județul Alba. Fiecare asociat deține în proprietate o cotă de  1/2 din suprafața totală destinată 

realizării investiției. 

   

Art. III. - Valoarea acordului  

 III.1. Valoarea estimată pentru realizarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de 

investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” este de 80.000 lei cu TVA inclus. 

 

Art. IV. - Durata acordului 

 IV.1. Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 1(un) an, intrând în vigoare 

de la data semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cu posibilitatea prelungirii prin 

act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 

 

Art. V. - Drepturile şi obligaţiile părţilor  

V.1. Drepturile şi obligaţiile asociatului - lider de asociere - UAT - Municipiul Aiud: 
 V.1.1. Drepturile și obligații privind realizarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de 

investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”  

a.) suportă din bugetul propriu al municipiului Aiud contravaloarea a 1/2 din cheltuielile 

totale aferente realizării studiului de fezabilitate; 

b.) organizează procedura de achiziție publică a contractului de proiectare pentru 

elaborarea studiului de fezabilitate și contractează serviciile; 

c.) urmărește şi răspunde pentru încadrarea prestatorului  în graficul de timp stabilit; 

d.) urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente etc.); 

e.) efectuează recepţia serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba; 

f.) aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 



g.) transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul serviciilor, precum şi 

orice alte date solicitate cu privire la obiectul acordului de asociere; 

h.) întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatul de plată (conform 

modelului anexat), însoţit de documentele justificative aferente (copie factură fiscală, proces 

verbal recepție studiu fezabilitate, etc.) cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte; 

i.) la cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţia reprezentanților acestuia 

documentaţiile solicitate. 

 

V.2. Drepturile şi obligaţiile asociatului partener UAT - Judeţul Alba   

 V.2.1. Drepturile și obligații privind realizarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de 

investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

a.) suportă din bugetul judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale 

aferente realizării studiului de fezabilitate; 

b.) participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, 

în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în 

comisiile de recepţie a studiului de fezabilitate; 

c.) aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului. 

 

Art. VI. - Coordonarea acordului de asociere 

 VI.1. Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor 

obiectivului convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai 

celor două autorități administrative, desemnați prin dispoziții, de către Primarul municipiului 

Aiud și Președintele Consiliului Județean Alba, care își va desfășura activitatea în baza unui 

regulament de organizare și funcționare propriu. 

 

Art. VII. - Răspunderea asociaţilor 

 VII.1. Faţă de terţi va răspunde asociatul administrator care contractează singur drepturi 

şi obligaţii prin actele încheiate cu aceştia. 

 VII.2. 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 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. VIII . - Încetarea acordului de asociere 

  VIII.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit 

prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

 VIII.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor doi asociaţi, anterior expirării 

duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în 

conformitate cu prevederile art.VII.2 din prezentul acord; 

 VIII.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate 

sau a obligaţiilor asumate de părţi; 

 VIII.4. În alte cazuri prevăzute de lege.  

   

Art. IX.  - Amendamente 

 IX.1. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  ale 

autorităţilor deliberative, modificare clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 

ART.X. - Forţa majoră 

 X.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. 

 X.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. 

 X.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. 

 X.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. XI. - Soluţionarea litigiilor  

 XI.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.  

 XI.2. Dacă, după 15 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.  

 

ART. XII. - Dispoziţii finale 

 

 XI.1. Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 

astăzi………………, în 2 (două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru 

fiecare din părţi.  

 

 

  ASOCIAT - LIDERUL ASOCIERII   ASOCIAT PARTENER 
           UAT - Municipiul Aiud                   UAT - Județul Alba 

         prin Consiliul local al municipiului Aiud          prin Consiliul Județean Alba 

 

 

   PRIMAR     PREŞEDINTE 

                   Iulia Adriana Oana BADEA              Ion DUMITREL 

       

 

                            Director economic               Director executiv 

   ...................         Marian Florin AITAI 

                                      

    

  

         Control Financiar Preventiv   Control Financiar Preventiv 

 

 

                         Director executiv 

                   Liliana NEGRUŢ 

      

 

                      Avizat, Consilier Juridic                                       Avizat, Consilier Juridic      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 22472/16 octombrie 2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT - 

Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al 

obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Acordului de asociere încheiat 

între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi municipiul Aiud prin Consiliul Local al 

municipiului Aiud pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de 

investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”, în vederea edificării în comun a sediului 

„Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

La momentul actual municipiul Aiud nu dispune de un centru cultural corespunzător, în 

care locuitorii orașului să-și poată petrece, în mod plăcut și educativ, o parte a timpului liber 

avut. 

Investiția avută în vedere urmăreşte crearea unui centru cultural multifuncțional, la 

standarde europene, dotat cu toate mijloacele tehnice necesare pentru atingerea scopului propus– 

dezvoltarea unui sistem de spectacole de teatru, film, conferințe, întâlniri, dezbateri, expoziții din 

diverse domenii culturale. Obiectivul general al proiectului constă în a oferi locuitorilor orașului 

un nucleu cultural, spre care să se îndrepte pentru petrecerea timpului liber.   

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 7 lit. a și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Din bugetul județului se va plăti jumătate din valoarea necesară pentru elaborarea 

Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu 

Aiud”, respectiv 40.000 lei cu TVA inclus. 

 

 



IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

- întocmirea acordului de asociere, anexă la Proiectul de hotărâre 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  202 din 16 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 22476/16 octombrie 2019 

 

 

 

 

Către 

Direcţia dezvoltare şi bugete 

Domnului director executiv  Marian Florin AITAI 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  

Doamnei Cornelia FĂGĂDAR – şef serviciu 

 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud  

prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al 

obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 octombrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 202/16 octombrie 2019 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - 

Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate 

al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”; 

- Acordul de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al 

municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în 

comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu 

Rebreanu Aiud”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 






