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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu 

Asociația Absolvenților, Părinților și Angajaților Colegiului Național de Informatică 
Traian Lalescu  (Asociația APAC) din Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în 

comun a unei acțiuni de interes public județean 
 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA: 
  
 Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa cu nr. 10/28.03.2019 a Asociației Absolvenților, Părinților și 
Angajaților Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu  (Asociația APAC) din 
Hunedoara, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Hunedoara 
sub nr. 5.010/28.03.2019; 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct. 1, 4 și 5 și alin.6 lit.a din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu  Asociația 
Absolvenților, Părinților și Angajaților Colegiului Național de Informatică Traian 
Lalescu  (Asociația APAC) din Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în 
comun a unei acțiuni de interes public județean – transportul echipajului de robotică 
”RobotX” din Hunedoara la Campionatul Mondial de Robotică ce va avea loc în 
orasul Detroit, S.U.A., în perioada 22 – 30.04.2019. 

Art.2 Se aprobă participarea cu suma de 30.000 lei de la bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2019 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, 
Subcapitolul 67.02.03 "Servicii culturale", paragraf 67.02.03.30"Alte servicii 
culturale" Titlul 20 - "Bunuri și servicii", articolul 20.19 "Contribuții ale administrației 
publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza 
unor convenții sau contracte de asociere" destinată realizării în bune condiţii a 
acțiunii menţionate la art.1 din prezentul. 

Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea 
acţiunii menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

 



 Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să 
semneze Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta. 
 Art.5 (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Buget, Financiar 
Contabilitate și Serviciul Relații Externe, Asocieri și Comunicare Interinstituțională 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara și va fi 
comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii 
Publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
                   (2) Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ : 
 PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Mircea Flaviu BOBORA                                                             Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deva, la ___________2019 

 
 



 
 

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 ASOCIAȚIA APAC 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     HUNEDOARA 
NR . ________/__________                                      NR . ________ /__________ 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
Între: 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str.1 Decembrie 
1918, nr. 28, telefon: 0254/211350, fax: 0254/230030, judeţul Hunedoara, având 
codul fiscal: 4374474, cont de virament nr. RO04TREZ36624670220XXXXX, 
deschis la Trezoreria municipiului Deva, reprezentat prin domnul Mircea Flaviu 
BOBORA- Preşedinte 
   şi 

2. Asociația APAC Hunedoara (Asociația Absolvenților, Părinților și Angajaților 
Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu Hunedoara) , cu sediul în 
municipiul Hunedoara, str. Victoriei, nr.23, judeţul Hunedoara, având cont bancar nr.  
_______________________și C.U.I. 18653797, reprezentată prin doamna Dalia 
MOLNAR – Președinte. 
 
Părțile convin următoarele: 
 
 Art.1 Scopul asocierii 

Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la 
promovarea creației tehnice românești peste hotare, dezvoltarea unui model de 
urmat pentru copii și tineri, la promovarea imaginii Județului Hunedoara și a 
României în lume. 

 
 Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării și realizării în 
comun a unei acțiuni de decontare a transportului echipajului de robotică ”RobotX” 
din Hunedoara la Campionatul Mondial de Robotică ce va avea loc în orașul Detroit, 
S.U.A., în perioada 22 – 30.04.2019. 
 
 Art.3 Durata acordului 
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea acţiunii comune. 
 
 Art.4 Obligaţiile părţilor 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la realizarea 
acţiunii cu suma de  30.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului 
pe anul 2019 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul  67.02.03 
"Servicii culturale", paragraf 67.02.03.30"Alte servicii culturale" Titlul 20 - "Bunuri și 
servicii", articolul 20.19 "Contribuții ale administrației publice locale la realizarea 
unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de 
asociere, în condițiile legii și care reprezintă  decontare transport a echipajului de 



robotică ”RobotX” din Hunedoara la Campionatul Mondial de Robotică ce va avea 
loc în orașul Detroit, S.U.A., în perioada 22 – 30.04.2019. 

 
 
2. Asociația APAC Hunedoara (Asociația Absolvenților, Părinților și 

Angajaților Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu Hunedoara): 
a) are obligaţia  de a asigura condițiile necesare pentru realizarea acțiunii, 

îndeplinirea obiectivelor propuse și de a coordona implementarea acestora. 
b) are obligația să întocmească exact și corect toate documentele justificative 

în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului. 
 

 Art.5 Dispoziţii finale 
Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 

Orice modificare a prezentului acord se va face numai prin act adiţional 
semnat de  părţile implicate. 

Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine neexecutorie, va 
fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi nescrisă, iar aceasta nu va 
afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în 
prezentul, care vor continua să rămână în vigoare 

Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor rezolva 
pe cale amiabilă. 

Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 3 exemplare 
originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Consiliul Județean Hunedoara  și 
un exemplar pentru Asociația APAC Hunedoara(Asociația Absolvenților, Părinților și 
Angajaților Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu Hunedoara)  
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     ASOCIAȚIA APAC 
    HUNEDOARA                                                                        HUNEDOARA 
   PREŞEDINTE,                                                                        PREȘEDINTE, 
Mircea Flaviu BOBORA                                                             Dalia  MOLNAR 
 
 
 
VIZAT CONTROL FINANCIAR  
               PREVENTIV, 
 
 
 
SERVICIUL RELAȚII EXTERNE, ASOCIERI 
 ȘI COMUNICARE INTERINSTITUȚIONALĂ  
 
 
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC, 

 


