
 
 

 
 
    
 
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea revizuirii Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri 

pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de  agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de 

interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” 

în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică  2014-2020 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 octombrie 2020  
 

 
 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferință,  în 
data de 25 octombrie 2021; 

Luând în dezbatere: 
- proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii Acordului de parteneriat încheiat 

între beneficiar și parteneri pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru 

pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 

mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de  agrement/baze turistice (tabere școlare), 
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial 
turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri 
de legătură” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică  2014-2020 aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 octombrie 2020;  

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

de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea Proiectului „Sprijin la 

nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de  agrement/baze 
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică  
2014-2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 octombrie 2020;     

- adresa nr. 22129 din 11 octombrie 2021 a Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Centru, prin care se comunică că în data de 5 octombrie 2021 a fost semnat Contractul de 
finanțare nr. 1.1.145/05.10.2021 pentru Proiectul cod SMIS 143410 cu titlul „Sprijin la nivelul 

Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 

pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere 
școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură”, proiect depus de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în 
parteneriat cu Consiliul Județean Alba și alți 18 parteneri selectați la nivelul Regiunii Centru;  

- Acordul de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea Proiectului 
„Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” nr. 33174/07.10.2021 revizuit la 
solicitarea Autorității de Management Programul Operațional Asistență Tehnică pentru a fi 
semnat de reprezentatul legal al Consiliului Județean Alba;    
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- raportul de specialitate nr. 22616/18 octombrie 2021 al Direcţiei dezvoltare şi bugete - 
Serviciul accesare şi coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba;       

Ţinând cont de prevederile:  
 - Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-

2020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile de mobilitate urbană, 
regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv obiectiv de patrimoniu cu potențial turistic; 

- Hotărârii CDR Centru  nr. 10 din 15 iulie 2020 privind aprobarea listei proiectelor de 

infrastructură de transport propuse ca prioritare la nivelul Regiunii Centru pentru finanțare din 
POR 2021-2027; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 232 din 12 octombrie 2020 privind aprobarea 
Acordului de parteneriat ce va fi încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului 
”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de  
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”; 

- Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea 
Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre 
de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”,  nr. 33174/ 21.09.2020;  

- Contractului de finanțare nr. 1.1.145/05.10.2021 pentru proiectul cod SMIS 143410 cu 
titlul ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, proiect depus de Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Centru în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și alți 18 parteneri 
selectați la nivelul Regiunii Centru. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 
administrarea domeniului public şi privat al județului şi de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice; 
Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. b, d şi e, art. 173 alin. 5 lit. l şi art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 35 și 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; 

- O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin 
financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare 

pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional 
Asistență Tehnică 2014-2020; 

- 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, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptă următoarea 
 
 
 
 



HOTĂRÂRE 
 
 

    Art. I. Se aprobă revizuirea Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea nr. 232 din 
12 octombrie 2020 a Consiliului Județean Alba pentru proiectul”Sprijin la nivelul Regiunii 

Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere 
școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură” cod SMIS 143410, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

   Art. II. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel, 
să semneze documentele aferente proiectului în numele UAT - Judeţul Alba. 

 
Art. III. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi 

Direcția gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, Direcției juridică și administrație publică, 
Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 
              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 247 

Alba Iulia, 25 octombrie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d, 

art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                              Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 
Număr voturi împotrivă: 0                        Abţineri de la vot: 0 
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