
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  

UAT - Judeţul Alba,  UAT - Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj 

pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iunie 2021; 

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

încheierii unui Acord de parteneriat între  UAT - Judeţul Alba, UAT - Judeţul Bihor şi UAT - 

Judeţul  Cluj pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. 

c și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE  

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea  unui Acord de parteneriat între  UAT - Judeţul Alba, UAT 

- Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei 

carstice a Munților Apuseni „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”, conform anexei - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, 

să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Serviciului investiții, 

dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului - Compartimentul administrare drumuri judeţene, Biroului turism, Serviciului 

mediu - Compartimentul Factori de mediu și schimbări climatice, Direcţiei amenajarea 

teritoriului şi urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Consiliului Județean Bihor, Consiliului 

Județean Cluj, Președintelui Consiliului Județean Alba, Serviciului public judeţean Salvamont-

Salvaspeo Alba, Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul 

unităților de cultură, Biroului turism, Serviciului mediu, Direcției juridică și administraţie 

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

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

 

                                                                                                        Avizat pentru legalitate 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU       
 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 132 

Alba Iulia, 15 iunie 2021 



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 Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților 

de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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, cu modificările şi completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi 

urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al 

județului 

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 

  

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 132 din 15 iunie 2021 

 

 

U.A.T. - Județul Alba  U.A.T. - Județul Bihor            U.A.T. - Județul Cluj 

   Consiliul Județean       Consiliul Județean     Consiliul Județean 

Nr. … din …    Nr. … din …    Nr. … din 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

ART. I . Părţile  

I.1. U.A.T. - JUDEȚUL ALBA, prin CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin Președinte 

Ion DUMITREL, în calitate de partener 

I.2. U.A.T. - JUDEȚUL BIHOR, prin CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR, cu sediul în 

municipiul Oradea, Parcul Traian, nr. 5, județul Bihor, reprezentat prin Președinte Ilie 

BOLOJAN, în calitate de partener 

I.3. U.A.T. - JUDEȚUL CLUJ, prin CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ, cu sediul în 

municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, județul Cluj, reprezentat prin Președinte 

Alin TIȘE, în calitate de partener 

au convenit asupra încheierii prezentului Acord de parteneriat în următoarele condiţii: 

 

ART. II. Obiectul acordului 

II. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea promovării unor interese  

comune, respectiv pentru realizarea următoarele componente: 

II.1. Amenajarea și modernizarea traseului rutier  „Padiș / Apuseni”  situat administrativ 

în județul Alba, județul Bihor și județul Cluj. 

II.2. Dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni „Țara de 

Piatră. Paradisul carstic al României”. 

II.3. Siguranța turiștilor în zona de interes „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României”.  

II.4. Protejarea și promovarea patrimoniului etnografic, folcloric și a arhitecturii 

tradiționale pentru zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna Gârda de Sus, UAT - 

Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - Comuna 

Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT Comuna - Săcuieu și UAT - 

Comuna Mărișel) „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”  

II.5. Protejarea și promovarea biodiversității zonei carstice a Munților Apuseni (UAT - 

Comuna Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna 

Pietroasa, UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - 

Comuna Săcuieu și UAT - Comuna Mărișel ) „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”  

 

ART. III.  Durata acordului 

III. Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 10 ani, intrând în vigoare 

de la data semnării lui de către reprezentanții celor trei județe, cu posibilitatea prelungirii prin act 

adițional, la solicitarea motivată a oricărui partener. 

 

ART. IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

IV.1. Drepturile şi obligaţiile partenerului participant UAT - Judeţul Alba prin Consiliul 

Județean Alba: 

IV.1.1. Amenajarea și modernizarea traseului rutier Călineasa - Vf. Clujului - 

intersecţia DJ 750  situat pe raza administrativ-teritorială a Județului Alba: 

 identificarea traseului rutier Călineasa - Vf. Clujului - intersecţia DJ 750 de pe 

teritoriul administrativ al Județului Alba;  

 trecerea în domeniul public al județului Alba a terenului aferent infrastructurii 

rutiere de pe  traseul rutier precizat la pnct. IV.1.1.; 



 clasarea traseului rutier precizat la pnct. IV.1.1. în drum județean – unde și dacă 

este cazul; 

 elaborarea în comun cu ceilalți parteneri a temei de proiectare privind 

amenajarea și modernizarea drumului județean nou creat; 

 elaborarea Studiului de Fezabilitate privind amenajarea și modernizarea 

sectorului de drum nou creat care aparține UAT - Județul Alba; 

 proiectarea și execuția drumului județean nou creat care aparține UAT - Județul 

Alba 

IV.1.2. Dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”: 

 identificarea valorilor turistice comune celor trei județe pe baza identităților 

relevante din zona de interes, în vederea stabilirii destinației „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României” ca destinație turistică; 

 participarea la elaborarea unor planuri de promovare/comunicare turistică din 

zona de interes și implementarea acestuia;  

 participarea la crearea unui sistem integrat de informare turistică în zona de 

interes; 

 îmbunătățirea căilor de acces către siturile turistice din zona de interes aflate pe 

teritoriul administrativ  al județului Alba; 

 realizarea unei rețele integrate de trasee turistice în zona de interes, 

dezvoltarea, întreținerea acestora  pe teritoriul județului Alba; 

 dezvoltarea în comun a unor produse turistice specifice zonei de interes. 

IV.1.3. Siguranța turiștilor din zona de interes - „Țara de Piatră. Paradisul carstic 

al României”: 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și 

intervenție din zona de interes; 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și a 

salvării din mediul subteran speologic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna 

Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, 

UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - Comuna 

Săcuieu și UAT - Comuna Mărișel); 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și a 

recuperărilor din mediul subacvatic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna Gârda 

de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - 

Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - Comuna Săcuieu și 

UAT - Comuna Mărișel) 

IV.1.4. Protejarea și promovarea patrimoniului etnografic, folcloric și a 

arhitecturii tradiționale pentru zona carstică a Munților Apuseni ((UAT - Comuna Gârda de Sus, 

UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - Comuna 

Budureasa, UAT - Comuna Beliș UAT – Comuna Mărgău, UAT - Comuna Săcuieu și UAT - 

Comuna Mărișel) -„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”: 

 identificarea, valorificarea și promovarea  patrimoniului etnografic și folcloric 

și a arhitecturii tradiționale de pe teritoriul administrativ al județului Alba din zona de interes; 

 adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural de pe teritoriul administrativ al 

județului Alba din zona de interes, la uzul public și turistic (parcaje, dotări, peisagistică, bănci, 

coșuri de gunoi, signalistică și semnalizare, panouri informative etc.); 

 sprijinirea și stimularea creării de produse autentice, promovarea gastronomiei 

locale și a producției meșteșugărești, din zona de interes, prin organizarea de evenimente și 

activități speciale de promovare (expoziții, festivaluri etc.). 

 participarea la crearea unei agende culturale anuale comune în zona de interes; 

 participarea la elaborarea unui ghid de arhitectură/ construire pentru încadrarea 

în specificul zonei. 

IV.1.5. Protejarea și promovare biodiversității zonei carstice a Munților Apuseni 

(UAT - Comuna Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - 

Comuna Pietroasa, UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, 

UAT - Comuna Săcuieu și UAT - Comuna Mărișel) - „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României”: 



 să pună dispoziție informații cu privire la patrimoniul natural din județul Alba 

aflat în zona de interes în vederea realizării materialelor informative cu privire la conservarea 

biodiversităţii şi a patrimoniului natural; 

 să organizeze de comun acord cu ceilalți parteneri acțiuni conștientizare și de 

informare privind conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural  în rândul comunităţilor 

locale, vizitatorilor și administrațiilor publice locale; 

 să elaboreze/distribuie materiale informative cu privire la conservarea 

biodiversităţii, a patrimoniului natural și a regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe 

teritoriul administrativ al Județului Alba; 

 să realizeze/promoveze de comun acord cu ceilalți parteneri un ghid a zonei de 

interes cu prezentarea valorilor speciale, a regulilor de vizitare şi a activităţilor permise și 

interzise 

 să realizeze/amplaseze panouri de informare cu privire la conservarea 

biodiversității, a patrimoniului natural și a regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe 

teritoriul administrativ al Județului Alba. 

 

IV.2. Drepturile şi obligaţiile partenerului UAT - Judeţul Bihor prin Consiliul Județean 

Bihor: 

IV.2.1.1. Amenajarea și modernizarea traseului rutier Padiş - Ic Ponor; DJ763 

(Padiș) -  Limită Județul Cluj (Ic Ponor), km 35+100-45+100 (L=10,000 km): 

 stabilirea culoarului extins necesar modernizării DJ763 km 35+100-45+100 

situat raza administrativ-teritorială a Județului Bihor;  

 trecerea în domeniul public al județului Bihor a drumului și terenului aferent 

infrastructurii rutiere de pe  traseul rutier precizat la pnct. IV.2.1.1.; 

 scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului aferent acestui 

tronson de drum, care în momentul de faţă trebuie să respecte regimul silvic; 

 elaborarea temei de proiectare privind amenajarea și modernizarea traseului 

rutier Padiş - Ic Ponor; DJ763 (Padiș) -  Limită Județul Cluj (Ic Ponor), km 35+100-45+100 

(L=10,000 km); 

 elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea traseului care va 

aparține UAT - Județul Bihor; 

 proiectarea și execuția drumului județean nominalizat la pnct. IV.2.1.1. care 

aparține UAT - Județul Bihor 

IV.2.1.2. Amenajarea și modernizarea traseului rutier de legătură între Județul 

Alba - Județul Cluj - Județul Bihor, continuare a DJ 763 din cătun Ic Ponor (Comuna Mărgău) 

către Comuna Gârda de Sus (intersecţia cu DJ 750), situat pe raza administrativ-teritorială a 

Județului Bihor: 

 identificarea traseului rutier pe tronson intersecţie DJ 763 - Ic Ponor -  Gârda 

de Sus - intersecția cu DJ750  pe teritoriul administrativ al Județului Bihor;  

 trecerea în domeniul public al Județului Bihor a terenului aferent infrastructurii 

rutiere de pe  traseul rutier precizat pnct. IV.2.1.2.; 

 clasarea traseului rutier precizat la pnct IV.2.1.2. în drum județean - unde și 

dacă este cazul; 

 elaborarea în comun cu ceilalți parteneri a temei de proiectare privind 

amenajarea și modernizarea drumului județean nou creat; 

 elaborarea Studiului de Fezabilitate privind amenajarea și modernizarea 

sectorului de drum care aparține UAT - Județul Bihor; 

 proiectarea și execuția drumului județean nou creat care aparține UAT - Județul 

Bihor 

IV.2.2. Dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”: 

 identificarea valorilor turistice comune celor trei județe pe baza identităților 

relevante din zona de interes, în vederea stabilirii destinației „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României” ca destinație turistică; 

 participarea la elaborarea unor planuri de promovare/comunicare turistică din 

zona de interes și implementarea acestuia;  

 participarea la crearea unui sistem integrat de informare turistică în zona de 

interes; 



 îmbunătățirea căilor de acces către siturile turistice din zona de interes aflate pe 

teritoriul administrativ  al județului Bihor; 

 realizarea unei rețele integrate de trasee turistice în zona de interes, 

dezvoltarea, întreținerea acestora  pe teritoriul județului Bihor; 

 dezvoltarea în comun a unor produse turistice specifice zonei de interes. 

IV.2.3. Siguranța turiștilor din zona de interes - „Țara de Piatră. Paradisul carstic 

al României”: 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și 

intervenție din zona de interes; 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și a 

salvării din mediul subteran speologic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna 

Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, 

UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - Comuna 

Săcuieu și UAT -Comuna Mărișel); 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și a 

recuperărilor din mediul subacvatic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna Gârda 

de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - 

Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - Comuna Săcuieu și 

UAT - Comuna Mărișel) 

IV.2.4. Protejarea și promovarea patrimoniului etnografic, folcloric și a 

arhitecturii tradiționale pentru zona carstică a Munților Apuseni ((UAT - Comuna Gârda de Sus, 

UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - Comuna 

Budureasa, UAT - Comuna Beliș UAT – Comuna Mărgău, UAT - Comuna Săcuieu și UAT - 

Comuna Mărișel) -„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”: 

 identificarea, valorificarea și promovarea  patrimoniului etnografic, folcloric și 

a arhitecturii tradiționale de pe teritoriul administrativ al județului Bihor din zona de interes; 

 adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural de pe teritoriul administrativ al 

județului Bihor din zona de interes, la uzul public și turistic (parcaje, dotări, peisagistică, bănci, 

coșuri de gunoi, signalistică și semnalizare, panouri informative etc.); 

 sprijinirea și stimularea creării de produse autentice, promovarea gastronomiei 

locale și a producției meșteșugărești, din zona de interes, prin organizarea de evenimente și 

activități speciale de promovare (expoziții, festivaluri etc.). 

 participarea la crearea unei agende culturale anuale comune în zona de interes; 

 participarea la elaborarea unui ghid de arhitectură/ construire pentru încadrarea 

în specificul zonei. 

IV.2.5. Protejarea și promovare biodiversității zonei carstice a Munților Apuseni 

(UAT - Comuna Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - 

Comuna Pietroasa, UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, 

UAT - Comuna Săcuieu și UAT - Comuna Mărișel) - „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României”: 

 să pună la dispoziție informații cu privire la patrimoniul natural din Județul 

Bihor aflat în zona de interes în vederea realizării materialelor informative cu privire la 

conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural; 

 să organizeze de comun acord cu ceilalți parteneri acțiuni conștientizare și de 

informare privind conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural  în rândul comunităţilor 

locale, vizitatorilor și administrațiilor publice locale; 

 să elaboreze/distribuie materiale informative cu privire la conservarea 

biodiversităţii, a patrimoniului natural și a regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe 

teritoriul administrativ al Județului Bihor; 

 să se realizeze/ promoveze de comun acord cu ceilalți parteneri un ghid a zonei 

de interes cu prezentarea valorilor speciale, a regulilor de vizitare şi a activităţilor permise și 

interzise. 

 să se realizeze/amplaseze panouri de informare cu privire la conservarea 

biodiversității, a patrimoniului natural și a regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe 

teritoriul administrativ al Județului Bihor. 

 

 



IV.3. Drepturile şi obligaţiile partenerului participant UAT - Judeţul Cluj prin Consiliul 

Județean Cluj: 

IV.3.1. Amenajarea și modernizarea traseului rutier de legătură între Județul Alba 

- Județul Cluj - Județul Bihor, continuare a DJ 763 din cătun Ic Ponor (Comuna Mărgău) către 

Comuna Gârda de Sus (intersecţia cu DJ 750), situat pe raza administrativ-teritorială a Județului 

Cluj: 

 identificarea traseului rutier pe tronson Beliș - Răchițele - Doda Pilii - Ic Ponor 

-  Padiș -  Gârda de Sus - intersecția cu DJ 750 pe teritoriul administrativ al Județului Cluj;  

 trecerea în domeniul public al județului Cluj a terenului aferent infrastructurii 

rutiere de pe  traseul rutier precizat la pnct. IV.3.1.; 

 clasarea traseului rutier precizat la pnct. IV.3.1. în drum județean – unde și dacă 

este cazul; 

 elaborarea în comun cu ceilalți parteneri a temei de proiectare privind 

amenajarea și modernizarea drumului județean nou creat; 

 elaborarea Studiului de Fezabilitate privind amenajarea și modernizarea 

sectorului de drum nou creat care aparține UAT - Județul Cluj 

 proiectarea și execuția drumului județean care aparține UAT - Județul Cluj 

IV.3.2. Dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”: 

 identificarea valorilor turistice comune celor trei județe pe baza identităților 

relevante din zona de interes, în vederea stabilirii destinației „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României” ca destinație turistică; 

 participarea la elaborarea unor planuri de promovare/comunicare turistică din 

zona de interes și implementarea acestuia;  

 participarea la crearea unui sistem integrat de informare turistică în zona de 

interes; 

 îmbunătățirea căilor de acces către siturile turistice din zona de interes aflate pe 

teritoriul administrativ  al județului Cluj; 

 realizarea unei rețele integrate de trasee turistice în zona de interes, 

dezvoltarea, întreținerea acestora  pe teritoriul județului Cluj; 

 dezvoltarea în comun a unor produse turistice specifice zonei de interes 

IV.3.3. Siguranța turiștilor din zona de interes - „Țara de Piatră. Paradisul carstic 

al României”: 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și 

intervenție din zona de interes; 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și a 

salvării din mediul subteran speologic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna 

Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, 

UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - Comuna 

Săcuieu și UAT - Comuna Mărișel); 

 colaborarea cu celelalte două județe în vederea prevenirii accidentelor și a 

recuperărilor din mediul subacvatic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT - Comuna Gârda 

de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - 

Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, UAT - Comuna Săcuieu și 

UAT - Comuna Mărișel) 

IV.3.4. Protejarea și promovarea patrimoniului etnografic, folcloric și a 

arhitecturii tradiționale pentru zona carstică a Munților Apuseni ((UAT - Comuna Gârda de Sus, 

UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - Comuna Pietroasa, UAT - Comuna 

Budureasa, UAT - Comuna Beliș UAT – Comuna Mărgău, UAT - Comuna Săcuieu și UAT - 

Comuna Mărișel) -„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României”: 

 identificarea, valorificarea și promovarea  patrimoniului etnografic și folcloric 

și a arhitecturii tradiționale de pe teritoriul administrativ al județului Cluj din zona de interes; 

 adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural de pe teritoriul administrativ al 

județului Cluj din zona de interes, la uzul public și turistic (parcaje, dotări, peisagistică, bănci, 

coșuri de gunoi, signalistică și semnalizare, panouri informative etc.); 

 sprijinirea și stimularea creării de produse autentice, promovarea gastronomiei 

locale și a producției meșteșugărești, din zona de interes, prin organizarea de evenimente și 

activități speciale de promovare (expoziții, festivaluri etc.) 



 participarea la crearea unei agende culturale anuale comune în zona de interes; 

 participarea la elaborarea unui ghid de arhitectură/ construire pentru încadrarea 

în specificul zonei. 

IV.3.5. Protejarea și promovare biodiversității zonei carstice a Munților Apuseni 

(UAT - Comuna Gârda de Sus, UAT - Comuna Arieșeni, UAT - Comuna Scărișoara, UAT - 

Comuna Pietroasa, UAT - Comuna Budureasa, UAT - Comuna Beliș, UAT - Comuna Mărgău, 

UAT - Comuna Săcuieu și UAT - Comuna Mărișel) - „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României”: 

 să pună la dispoziție informații cu privire la patrimoniul natural din Județul 

Cluj aflat în zona de interes în vederea realizării materialelor informative cu privire la 

conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural; 

 să organizeze de comun acord cu ceilalți parteneri acțiuni conștientizare și de 

informare privind conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural  în rândul comunităţilor 

locale, vizitatorilor și administrațiilor publice locale; 

 să elaboreze/distribuie materiale informative cu privire la conservarea 

biodiversităţii, a patrimoniului natural și a regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe 

teritoriul administrativ al Județului Cluj; 

 să se realizeze/ promoveze de comun acord cu ceilalți parteneri un ghid a zonei 

de interes cu prezentarea valorilor speciale, a regulilor de vizitare şi a activităţilor permise și 

interzise 

 să se realizeze/amplaseze panouri de informare cu privire la conservarea 

biodiversității, a patrimoniului natural și a regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe 

teritoriul administrativ al Județului Cluj. 

 

ART.V. Coordonarea acordului de parteneriat 

V.1. Fiecare partener desemnează responsabili pentru realizarea componentelor 

obiectivului convenit, constituind în acest sens comisii de lucru mixte, compuse din angajați ai 

celor trei autorități administrative, desemnați prin dispoziții de către președintele Consiliului 

Județean Alba, președintele Consiliului Județean Bihor și președintele Consiliului Județean Cluj. 

Aceste comisii își vor desfășura activitatea în baza unor regulamente de organizare proprii.  

V.2. Fiecare partener desemnează câte un responsabil pentru implementarea 

parteneriatului și coordonarea tuturor persoanelor desemnate de către președinții consiliilor 

județene să facă parte din comisiile de lucru mixte.  

 

ART.VI. Răspunderea partenerilor 

VI.1. Faţă de terţi va răspunde partenerul care contractează singur drepturi şi obligaţii 

prin actele încheiate cu aceştia. 

VI.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.  

 

ART. VII.  Încetarea acordului de parteneriat 

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

prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

VII.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor trei parteneri, anterior expirării 

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

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

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

sau a obligaţiilor asumate de părţi; 

VII.4. În alte cazuri prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare. 

 

ART.VIII.  Amendamente 

VIII. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  le 

autorităţilor deliberative, modificare clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 

 

 



ART. IX. Forţa majoră 

IX.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau 

totale a obligațiilor asumate prin prezentul acord de parteneriat. Prin forță majoră se înțelege un 

eveniment independent de voința părților să execute total sau parțial obligațiile asumate. 

IX.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celorlalte două 

părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 

(cincisprezece) zile de la apariție. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. 

Dovada va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie sau alt organism abilitat de legea 

statului care o invocă. 

IX.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celorlalte părți 

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

IX.4. Dacă aceste împrejurări si consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, 

fiecare partener poate renunța la executarea acordului de parteneriat. În nici un caz, nici una 

dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la celelalte două, dar ele au îndatorirea a a-și 

onora toate obligațiile până la această dată. 

 

ART. X. Soluţionarea litigiilor  

X.1. Partenerii vor depune toate eforturile și diligențele pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat. 

X.2. Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 

partenerii nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență apărută, fiecare poate solicita ca 

disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de drept comun competente. 

 

 

ART. XI. Dispoziţii finale 

XI.1. Prezentul acord constituie voința comună a părților și s-a semnat astăzi …, în 3 

(trei) exemplare originale, 

 

 

     PARTENER         PARTENER         PARTENER 

UAT - Județul Alba,   UAT - Județul Bihor   UAT - Județul Cluj,  

 

         Președinte,             Președinte,             Președinte, 

    Ion DUMITREL          Ilie BOLOJAN              Alin TIȘE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 13206/15 iunie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  

UAT - Judeţul Alba,  UAT - Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj 

pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” 

  

 

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat între UAT - Judeţul Alba,  UAT - Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj pentru 

dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni „Țara de Piatră. 

Paradisul carstic al României”. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Munţii Apuseni se bucură de o mare și veche popularitate turistică ce se datorează 

peisajelor deosebit de atractive ce prezintă o mare varietate, de la culmi golașe alpine la păduri 

dese de molid, văi sălbatice cu cascade și  impresionante verticale de calcar. Marea atracție o 

constituie însa formele carstice care acoperă o mare parte din acești munți. Numărul mare al 

peșterilor și spectaculozitatea reliefului carstic au atras încă de mult timp atenția mai multor 

exploratori și cercetători, fapt ce a influențat și determinat dezvoltarea turismului în acești munți. 

O caracteristică a  Munţilor Apuseni îl constituie faptul că această zonă se întinde pe o 

suprafaţă care, din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, aparţine judeţelor 

Alba, Bihor, Cluj. 

Patrimoniul natural pe care cele trei județe îl dețin împreună este unul de o valoare 

inestimabilă.  

În vederea realizării și promovării unor interese comune precum: dezvoltarea 

infrastructurii rutiere care să conecteze cele trei județe, dezvoltarea și promovarea turistică a 

zonei montane, colaborarea pentru siguranța turiștilor în arealul apusean, protejarea și 

promovarea patrimoniului etnografic, folcloric și arhitectonic pentru zona carstică a Munților 

Apuseni, precum și protejarea și promovarea biodiversității zonei carstice apusene, este nevoie 

de un cadru bine definit, responsabilități și obligații asumate din partea fiecărei părți. 

Prin acest parteneriat se urmărește punerea în valoare și conservarea zonei carstice, un 

singur concept de turism și un plan unitar de promovare, indiferent de județul pe care sunt 

administrativ situate zonele montane, dezvoltarea uneia dintre cele mai frumoase destinații 

turistice ale României. 

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. c și art. 174 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 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 asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

- întocmirea acordului de parteneriat, anexă la Proiectul de hotărâre 

 

X. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XI. 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.  132 din 15 iunie 2021. 

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 
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Către 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  

Doamnei șef serviciu Cornelia FĂGĂDAR 

 

 

 

  

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, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  

UAT - Judeţul Alba,  UAT - Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj 

pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 132/15 iunie 2021 şi are ataşate următoarele 

documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord 

de parteneriat între  UAT - Judeţul Alba, UAT - Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj pentru 

dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni „Țara de Piatră. 

Paradisul carstic al României”;  

- modelul  Acordului de parteneriat între  UAT - Judeţul Alba, UAT - Judeţul Bihor şi 

UAT - Judeţul  Cluj pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților 

Apuseni „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” . 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  

UAT - Judeţul Alba,  UAT - Judeţul Bihor şi UAT - Judeţul  Cluj 

pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni 

„Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” 

 

 

 

Munţii Apuseni se bucură de o mare și veche popularitate turistică ce se datorează 

peisajelor deosebit de atractive ce prezintă o mare varietate, de la culmi golașe alpine la păduri 

dese de molid, văi sălbatice cu cascade și  impresionante verticale de calcar. Marea atracție o 

constituie însa formele carstice care acoperă o mare parte din acești munți. Numărul mare al 

peșterilor și spectaculozitatea reliefului carstic au atras încă de mult timp atenția mai multor 

exploratori și cercetători, fapt ce a influențat și determinat dezvoltarea turismului în acești munți. 

O caracteristică a  Munţilor Apuseni îl constituie faptul că această zonă se întinde pe o 

suprafaţă care, din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, aparţine judeţelor 

Alba, Bihor, Cluj. 

 

Județul Alba, judeţul Bihor şi judeţul Cluj îşi propun să se asocieze în vederea promovării 

unor interese comune, respectiv pentru realizarea următoarele componente: 

 

1. Amenajarea și modernizarea traseului rutier  „Padiș / Apuseni”  situat administrativ în 

județul Alba, județul Bihor și județul Cluj. 

2. Dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni „Țara de 

Piatră. Paradisul carstic al României” 

3. Siguranța turiștilor din zona de interes - „Țara de Piatră. Paradisul carstic al 

României” 

4 Protejarea și promovarea patrimoniului etnografic, folcloric și arhitecturii tradiționale 

pentru zona carstică a Munților Apuseni (UAT Gârda, UAT Arieșeni, UAT Scărișoara, UAT 

Pietroasa, UAT Budureasa și UAT Beliș UAT Mărgău, UAT Săcuieu, UAT Mărișel.) -„Țara de 

Piatră. Paradisul carstic al României”  

5. Protejarea si promovare biodiversității a zonei carstice a Munților Apuseni (UAT 

Gârda de Sus, UAT Arieșeni, UAT Scărișoara, UAT Pietroasa, UAT Budureasa și UAT Beliș 

UAT Mărgău, UAT Săcuieu, UAT Mărișel ) -  „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” 

 

Parteneriatul avut în vedere este unul de interes regional și urmărește punerea în valoare 

și conservarea zonei carstice, un singur concept de turism și un plan unitar de promovare, 

indiferent de județul pe care sunt administrativ situate zonele montane, dezvoltarea uneia dintre 

cele mai frumoase destinații turistice ale României. 

 

În cadrul parteneriatului se vor realiza: identificarea traseului rutier „Padiș / Apuseni”  de 

pe teritoriul celor trei judeţe; trecerea în domeniul public al judeţelor al terenului aferent 

infrastructurii rutiere de pe traseul rutier,  clasarea traseului rutier sus-amintit în drum județean – 

unde și dacă este cazul; elaborarea în comun cu ceilalți parteneri a temei de proiectare privind 

amenajarea și modernizarea drumului județean nou creat; elaborarea Studiului de Fezabilitate 

privind amenajarea și modernizarea sectorului de drum care aparține celor trei judeţe; proiectarea 

și execuția drumului județean care aparține UAT Județul Alba; 

 



În ceea ce priveşte dezvoltarea și promovarea turistică  a zonei carstice „Țara de Piatră. 

Paradisul carstic al României” se vor realiza: identificarea valorilor turistice comune celor trei 

județe pe baza identităților relevante din zona de interes, în vederea stabilirii „Țara de Piatră. 

Paradisul carstic al României” ca destinație turistică; participarea la elaborarea unor planuri de 

promovare/ comunicare/ turistică din zona de interes și implementarea acestora; participarea la 

crearea unui sistem integrat de informare turistică în zona de interes; îmbunătățirea căilor de 

acces către siturile turistice din zona de interes aflate pe teritoriul administrativ  al județului 

Alba; realizarea unei rețele integrate de trasee turistice în zona de interes, dezvoltarea, 

întreținerea acestora  pe teritoriul județului Alba; dezvoltarea în comun a unor produse turistice 

specifice zonei de interes. 

 

Pentru asigurarea siguranței turiștilor din zona de interes - „Țara de Piatră. Paradisul 

carstic al României” se va colaborarea în vederea prevenirii accidentelor și intervenție din zona 

de interes; colaborarea în vederea prevenirii accidentelor și a salvării din mediul subteran 

speologic din zona carstică a Munților Apuseni (UAT Gârda, UAT Arieșeni, UAT Scărișoara, 

UAT Pietroasa, UAT Budureasa și UAT Beliș UAT Mărgău, UAT Săcuieu, UAT Mărișel .); 

colaborarea în vederea prevenirii accidentelor și a recuperărilor din mediul subacvatic din zona 

carstică a Munților Apuseni (UAT Gârda, UAT Arieșeni, UAT Scărișoara, UAT Pietroasa, UAT 

Budureasa și UAT Beliș UAT Mărgău, UAT Săcuieu, UAT Mărișel); 

 

Protejarea și promovarea patrimoniului etnografic, folcloric si arhitecturii tradiționale 

pentru zona carstică a Munților Apuseni (UAT Gârda, UAT Arieșeni, UAT Scărișoara, UAT 

Pietroasa, UAT Budureasa și UAT Beliș UAT Mărgău, UAT Săcuieu, UAT Mărișel.) -„Țara de 

Piatră. Paradisul carstic al României”  va fi realizată prin: identificarea, valorificarea și 

promovarea  patrimoniului etnografic, folcloric și arhitecturi tradiționale de pe teritoriul 

administrativ al județului Alba din zona de interes; adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural 

de pe teritoriul județului Alba din zona de interes, la uzul public și turistic (parcaje, dotări, 

peisagistică, bănci, coșuri de gunoi, signalistică și semnalizare, panouri informative etc.); 

sprijinirea și stimularea creării de produse autentice, promovarea gastronomiei locale și a 

producției meșteșugărești, din zona de interes, prin organizarea de evenimente și activități 

speciale de promovare (expoziții, festivaluri etc.), participarea la crearea unei agende culturale 

anuale comune în zona de interes; participarea la elaborarea unui ghid de arhitectură/ construire 

pentru încadrarea în specificul zonei. 

 

Pentru protejarea și promovare biodiversității zonei carstice a Munților Apuseni (UAT 

Gârda de Sus, UAT Arieșeni, UAT Scărișoara, UAT Pietroasa, UAT Budureasa și UAT Beliș 

UAT Mărgău, UAT Săcuieu, UAT Mărișel ) - „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României” se 

vor pune la dispoziție informații cu privire la patrimoniul natural din județul Alba aflat în zona 

de interes în vederea realizării materialelor informative cu privire la conservarea biodiversităţii şi 

a patrimoniului natural; organiza de comun acord cu ceilalți parteneri acțiuni conștientizare și de 

informare privind conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural  în rândul comunităţilor 

locale, vizitatorilor și administrațiilor publice locale; se vor elabora/ distribui materiale 

informative cu privire la conservarea biodiversităţii, a patrimoniului natural și a regulilor de 

vizitare din zona de interes aflată pe teritoriul administrativ al județului Alba;  se  va realiza/ 

promova de comun acord cu ceilalți parteneri un ghid a zonei de interes cu prezentarea valorilor 

speciale, a regulilor de vizitare şi a activităţilor permise și interzise, se vor  realiza/ amplasa 

panouri de informare cu privire la conservarea biodiversității, a patrimoniului natural și a 

regulilor de vizitare din zona de interes aflată pe teritoriul administrativ al județului Alba. 

 

Având în vedere prevederile art. 173, alin  (7) lit. c) din OUG 57 /2019 privind Codul 

administrativ, consiliul județean ,,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.”, propunem spre aprobarea Consiliului Județean Alba  Acordul de 

parteneriat între Judeţul Alba,  Judeţul Bihor şi Judeţul  Cluj pentru dezvoltarea și promovarea 

turistică a zonei carstice a Munților Apuseni „Țara de Piatră. Paradisul carstic al României. 

 



Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) și lit. e), art. 173 alin. 

(7) lit. c, art. 182 alin.(1), alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 

Județean Alba se va aproba Acordul de parteneriat între Judeţul Alba,  Judeţul Bihor şi Judeţul  

Cluj pentru dezvoltarea și promovarea turistică a zonei carstice a Munților Apuseni „Țara de 

Piatră. Paradisul carstic al României”      
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