
 
 

 
 
    
 
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 

UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu 

pentru realizarea obiectivului de investiții  CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE 

PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA 
în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 
 
 
        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 
audio/videoconferință,  în data de 2 noiembrie 2021; 

Luând în dezbatere: 
- proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT 

- Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu pentru realizarea 

obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A 
MUNICIPIULUI ALBA IULIA în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii 
„Anghel Saligny”;  

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

de parteneriat între UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu 

pentru realizarea obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE 
LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA în vederea depunerii în cadrul 
Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”;     

- raportul de specialitate nr. 23660/29 octombrie 2021 comun, al Direcţiei dezvoltare şi 
bugete şi Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba;       

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, art. 173 alin. 3 lit. f şi art. 173 alin. 7 lit. c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel 
Saligny”; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - 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 şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

 
 
 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 
Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 
e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



HOTĂRÂRE   
 
 

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

Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE 
CENTURA OCOLITOARE  PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA în 
vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului „Anghel Saligny”, conform 
anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2.  Se mandatează  Președintele Consiliului Județean Alba pentru a semna în numele 
și pe seama UAT - Județul Alba, Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1. 
 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Alba, 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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia, Consiliului local al comunei Ighiu, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției 
juridică și administrație publică, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și 
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 
              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 272 

Alba Iulia, 2 noiembrie 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 33 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                              Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                        Abţineri de la vot: 0 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 272 din 2 noiembrie 2021 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
între UAT - Județul Alba, UAT - Municipiul Alba Iulia şi UAT - Comuna Ighiu 

pentru realizarea obiectivului de investiții  CONSTRUIRE 
CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

 
În conformitate cu prevederile: 
 art. 4  din O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programului National de Investiții 

„Anghel  Saligny” 
 art. 35 alin. 1 şi alin. 6 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare 

 art. 173  alin. 1 lit. b şi lit. e coroborat cu alin. 3 lit. f, alin. 5 lit. l şi alin. 7 lit. a și lit. c 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 art. 136  alin. 8 coroborat  cu  art. 139 alin. 3,  art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 7 lit. m, alin. 

9 lit. a   din  O.U.G.  nr. 57/2019   
 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare 

În scopul realizării obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE 
PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

Părțile au convenit încheierea unui Acord de parteneriat (denumit în continuare 
„Acord”), după cum urmează: 

Art. 1.  Părțile Acordului: 
1. UAT - Județul ALBA, cu sediul in municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr.1, 

cod poștal 510118, județul Alba, reprezentat legal prin președinte Ion DUMITREL, în calitate de 
Partener 1 și Lider de parteneriat, pe de o parte 

și 
2. UAT - Municipiul ALBA IULIA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Calea 

Moților nr.5A, cod poștal 510134, județul Alba, reprezentat legal prin primar Gabriel Codru 
PLEŞA, în calitate de Partener 2 

3. UAT - Comuna IGHIU, cu sediul în comuna Ighiu, strada Principală, nr. 56, județul 
Alba, reprezentat legal prin primar Traian RUSU, în calitate de Partener 3 

Convin următoarele: 
 Art. 2. Definiții 
a.) acord/acord de parteneriat - prezentul acord întocmit în baza prevederilor art. 136  

alin. 8 coroborat  cu  art. 139 alin. 3,  art. 129 alin. 2 lit. c, art. 129 alin. 7 lit. m, art. 129 alin. 9 

lit. a, art.173 alin. 1 lit. b şi lit. e coroborat cu alin. 3 lit. f, alin. 5 lit. l şi alin. 7 lit. a şi lit. c din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Acordul de parteneriat este un acord încheiat între aceste 3 instituții publice și presupune 
împărțirea responsabilităților în derularea proiectului „CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA”, proiect finanțat 
cu sprijinul financiar al Programului National de Investiții „Anghel Saligny”. 

b.) zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile, în afara cazului in care 
se prevede expres ca sunt zile lucrătoare 

c.) proiect - realizarea obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA, amplasat pe 
teritoriului administrativ UAT Alba Iulia și teritoriul administrativ al comunei Ighiu. Dezvoltarea 
culoarului va începe in sensul giratoriu de nord a centurii ocolitoare existente a municipiului 
Alba Iulia – DN 74  si se va finaliza pe teritoriul administrativ al Comunei Ighiu ,  DN 74 între 
Micești și Șard 

Art. 3. Obiectul Acordului 
Obiectul acestui Acord îl constituie asigurarea conlucrării între parteneri in vederea 

depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA, denumit în 
continuare „Proiect” în cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny”, cu 
respectarea prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 privind unele măsuri pentru implementarea 



proiectelor cu finanțare în cadrul Programului National de Investiții „Anghel Saligny” și a 
Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/21 septembrie 

2021 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 

nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru 

categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021. 

Art. 4. Principiile de buna practică ale parteneriatului 
(1) Părțile trebuie să contribuie la realizarea Proiectului și să își asume rolul lor în cadrul 

Proiectului, așa cum acesta este definit in cadrul prezentului Parteneriat 
(2) Părțile trebuie sa implementeze activitățile cu respectarea dispozițiilor legale și la cele 

mai înalte standarde profesionale și de etică 
(3) Părțile sunt obligate să respecte regulile referitoare la conflictul de interese și regimul 

incompatibilităților, iar in cazul apariției unor asemenea situați să dispună luarea măsurilor care 
să conducă la stingerea acesteia și evitarea producerii unei situații similare in viitor 

(4) În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 din O.U.G. nr. 95/2021, părțile se 
angajează ca în termen de 1 an de la data semnării Acordului să înființeze o asociație de 
dezvoltare intercomunitară, în vederea solicitării includerii în program a Proiectului 
CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI 
ALBA IULIA 

Art. 5. Situația juridică  a asocierii 
Prezentul parteneriat nu are personalitate juridică și nu constituie față de terți o persoana 

distinctă de persoana partenerilor 
Art. 6. Durata Acordului 

Perioada de valabilitate a prezentului Acord este cuprinsă între data semnării Acordului 

de către toate părțile și până la data înființării asociației de dezvoltare intercomunitară care va 
avea ca și scop realizarea integrală a obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA 
OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA. 

Art. 7. Roluri și responsabilități în implementarea Acordului 
În scopul realizării obiectului Acordului, părțile au rolurile și responsabilitățile descrise in 

tabelul de mai jos: 
Organizația Descrierea activităților/sub activităților  
UAT - Județul Alba 
 
Partener 1 – Lider 
de parteneriat 

1. Depune în numele partenerilor Cererea de finanțare 
CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A 
MUNICIPIULUI ALBA IULIA in cadrul Programului National de 
Investiții „Anghel Saligny”. 

2. Participă la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, 
care va avea ca și scop elaborarea documentațiilor tehnico-economice, 
derularea procedurilor de achiziție și  implementarea Proiectului. 

3. Contribuie la finanțarea proiectului cu suma de 5.000.000 lei din 
prealocarea financiară prevăzută la art. 2 alin. 4 din Normele 

metodologice ale Programului național de investiții „Anghel Saligny”. 
UAT  - Municipiul 
Alba Iulia 
 
Partener 2 

1. Pune la dispoziția liderului de parteneriat documentele necesare 
depunerii cererii de finanțare, în formatul prevăzut de Normele 
metodologice ale Programului național de investiții Anghel Saligny (Deviz 
general estimativ aferent proiectului de investiții, hotărârea de consiliu 
local privind aprobarea acordului de parteneriat, hotărârea de consiliu local 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, alte 
documente dacă este cazul). 

2. Participă la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, 
care va avea ca și scop elaborarea documentațiilor tehnico-economice, 
derularea procedurilor de achiziție și  implementarea Proiectului. 

3. Contribuie la finanțarea proiectului cu suma de 24.506.783 lei din 
prealocarea financiară prevăzută la art. 2 alin. 4 din Normele metodologice 

ale Programului național de investiții „Anghel Saligny” . 
UAT - Comuna 
Ighiu 
 
Partener 3 

1. Pune la dispoziția liderului de parteneriat documentele necesare 
depunerii cererii de finanțare, în formatul prevăzut de Normele 
metodologice ale Programului național de investiții Anghel Saligny 
(Deviz general estimativ aferent proiectului de investiții, hotărârea de 
consiliu local privind aprobarea acordului de parteneriat, hotărârea de 

https://idrept.ro/00224530.htm
https://idrept.ro/00224530.htm


consiliu local privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ, alte documente dacă este cazul). 

2. Participă la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, 
care va avea ca și scop elaborarea documentațiilor tehnico-economice, 
derularea procedurilor de achiziție și  implementarea Proiectului. 

3. Nu contribuie la finanțarea proiectului din prealocarea financiară 
prevăzută la art. 2 alin. 4 din Normele metodologice ale Programului 

național de investiții „Anghel Saligny”. 
Art. 8. Partenerii convin să depună prezentul proiect pentru a fi finanțat din fondurile 

alocate prin Programul Anghel Saligny, cu respectarea prevederilor Art. 7 punctele 3 din 
prezentul acord, iar pentru diferența din valoarea eligibilă a proiectului se vor aloca sume din 
Program, altele decât cele prevăzute la art. 2, alin 4 din normele metodologice. 

Art. 9. Drepturile și obligațiile partenerilor 
(1) Partenerii au dreptul sa solicite furnizarea oricăror informații și documente legate de 

Proiect, inclusiv in scopul îndeplinirii propriilor obligații. 
(2) Obligațiile partenerilor sunt cele prevăzute la art.7 al prezentului Acord – secțiunea 

activități/subactivități. 
Art. 10. Forța majoră 

Prin forța majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 
inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea în tot sau în parte a 
Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invoca (ex. calamități naturale, război, 
pandemie). Partea care invoca forța majoră are obligația de a notifica celorlalte părți cazul de 
forță majoră în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță 
majoră în baza unui document emis de către autoritatea competentă. De asemenea are obligația 
de a comunica data încetării situației de forță majoră in termen de 5 zile. Părțile au obligația de a 
lua orice masuri in vederea limitării efectelor/consecințelor acțiunii de forță majoră. 

Art. 11. Legea aplicabila 

Prezentului Acord i se va aplica legislația românească și va fi interpretat în conformitate 
cu aceasta. Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când 
aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul încheierii Acordului, cu 
respectarea legii aplicabile. 

Art.12. Soluționarea eventualelor divergente si a litigiilor 
Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe 

și negociere amiabilă, orice neînțelegere care se poate ivi între ele in cadrul sau în legătura cu 
îndeplinirea Acordului. 

Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabila eșuează oricare din părți are dreptul de a 
se adresa instanțelor de judecata competente. 

Art. 13. Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficiala și/sau poșta 
electronică. Adresele de email care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate ulterior în 
scris, prin adresa oficială. 

Art. 14. Prezentul Acord de parteneriat s-a încheiat în 4 exemplare originale, în data de 
......  

PARTENER 1 – LIDER DE PARTENERIAT 
UAT JUDEȚUL ALBA 

prin 
Președinte Ion DUMITREL 

Data……………..      Semnătura……………. 
PARTENER 2 

UAT MUNICIPIUL ALBA IULIA 
prin 

Primar Gabriel Codru  PLEȘA 

Data……………..      Semnătura……………. 
PARTENER 3 

UAT COMUNA IGHIU 
prin 

Primar Traian RUSU 
Data……………..      Semnătura……………. 


