ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.____din
____2021
321
privind aprobarea unui acord de parteneriat
pentru utilizarea și punerea în valoare a Galeriei Naţionale de Artă "FORMA" din Deva
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere referatul de aprobare nr.20348/16.11.2021 la proiectul de hotărâre iniţiat de
președintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Laurențiu NISTOR;
Pornind de la necesitatea identificării celei mai bune utilizări a Galeriei Naţionale de Artă
"FORMA", din Deva - spaţii cu destinaţie culturală aflate în proprietatea publică a Judeţului Hunedoara;
Analizând adresa Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a
Județului Hunedoara nr.1609/30.09.2021, înregistrată la registratura generală a Consiliului Judeţean
Hunedoara sub nr.17015/01.10.2021, prin care se solicită inițierea demersurilor în vederea încheierii
unui Acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Hunedoara, Direcția Generală de Administrare
Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara și Uniunea Artiștilor Plastici din România,
care să stabilească un cadru general de cooperare, colaborare şi finanţare pentru utilizarea şi punerea
în valoare a obiectivului: Galeria Naţională de Artă "FORMA" din Deva.
Văzând adresa Uniunii Artistilor Plastici din România, nr. 2898/28.09.2021 înregistrată la
registratura Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului
Hunedoara sub nr. 1585/29.09.2021, referitoare la solicitarea de încheiere a unui Acord de parteneriat
pentru utilizarea și punerea în valoare a Galeriei Naţionale de Artă "FORMA", din Deva;
Potrivit prevederilor art. 173, alin.(7), lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) - Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul Judeţean Hunedoara, Direcția
Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara şi Uniunea
Artiştilor Plastici din România, pentru utilizarea şi punerea în valoare a Galeriei Naţionale de Artă
"FORMA", din Deva, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) - Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, să semneze Acordul
de parteneriat prevăzut la art. 1 din prezenta.
Art.2.(1) - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului - Județul Hunedoara,
Direcției programe, prognoze, buget, finanțe și Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat,
Agenți Economici, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, Direcţiei Generale de Administrare Monumente şi
Promovare Turistică a Județului Hunedoara, prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2) - Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Laurenţiu NISTOR

A V I Z A T:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Daniel DAN

ANEXA

la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara nr. _______/2021

Prezenta anexă conţine .......... file

PREŞEDINTE,
Laurenţiu NISTOR

A V I Z A T:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Daniel DAN

Intocmit,
Cozma Adela
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ACORD DE PARTENERIAT
pentru utilizarea şi punerea în valoare a Galeriei Naţionale de Artă "FORMA"
din Municipiul Deva

PARTENERII:
I. JUDEȚUL HUNEDOARA prin CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, cu sediul în Deva, Str.1
Decembrie 1918, nr. 28, Judeţul Hunedoara, reprezentat prin Domnul Laurenţiu NISTOR, Preşedintele
al Consiliului Judeţean Hunedoara, în calitate de „partener”
II. DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE MONUMENTE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ A
JUDEȚULUI HUNEDOARA, cu sediul in Municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Judeţul
Hunedoara, reprezentată prin: Radu BARB – Director General, având CIF 43822048, în calitate de
de „partener”,
III. UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI din ROMÂNIA cu sediul în Bucureşti, Strada Băiculeşti, nr. 29.
Sector 1, CUI RO1590350, reprezentată prin Petru LUCACI – Preşedinte, în calitate de „partener”,
Partenerii au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat, prin care stabilesc următoarele:
II. Obiectul Acordului
Prezentul Acord de parteneriat are ca obiect asocierea în vederea realizării în comun a acţiunilor,
activităţilor şi manifestărilor culturale în Galeria Naţională de Artă "FORMA" din Deva.
Prezentul Acord de parteneriat stabileşte un cadru general de cooperare, colaborare şi finanţare pentru
utilizarea şi punerea în valoare a obiectivului: Galeria Naţională de Artă "FORMA" din Deva, obiectiv
care aparţine proprietăţii publice a Judeţului Hunedoara.
III. Durata
Acordul de parteneriat se realizează pe perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional,
şi intră în vigoare la data semnării de către părţi.
IV. Scopul
Scopul prezentului Acord de parteneriat este:
a) realizarea cooperării şi colaborării în vederea punerii în valoare a Galeriei Naţionale de Artă FORMA
din Municipiul Deva, Bulevardul Decebal, bloc 8, parter;
b) valorificare/punere în valoare a creativităţii artistilor plastici, de îmbogăţire a agendei culturale a
Judeţului Hunedoara şi de introducere a acestui obiectiv de promovare a artei, în circuitul cultural
naţional;
c) stabilirea modului de utilizare a spaţiilor şi de implicare a partenerilor în gestionarea spaţiilor cu
destinaţie de sala de expoziţii şi ateliere de creaţie;

V. Principii generale
(1) Spaţiile imobiliare cu destinaţie de Galerie Naţională de artă „Forma” aparţin proprietăţii
publice a Judetului Hunedoara, notate în cartea funciară nr.8069-UAT Deva, nr.cadastral 1000/x/16/e/I1000/x/16/e/II, şi sunt formate din:
- Sala de expoziţii „Forma” şi
- 6 ateliere de creaţie pentru artisţii plastici,
(2)- Galeria Naţională de Artă Forma reprezintă un obiectiv public de cultură aflat în serviciul
societății şi interesului public general al cetăţenilor, prin care se asigură expunerea colecțiilor de artă
plastică, considerate reprezentative, şi alte bunuri culturale, în scopul formării și cultivării spiritului
estetic, civic şi artistic.
(3)- Galeria Naţională de artă „Forma” din Deva are destinaţia stabilită de galerie de artă, spațiu
expozițional destinat expoziţiilor pentru toţi artiştii plastici, precum şi artistilor profesionisti. Sala de
expoziţii Forma a fost special concepută/construită pentru a găzdui expoziţii și vernisaje ale artiștilor
plastici, artiștilor plastici profesionişti si alte manifestări artistice, spectacole, lansări de carte, vizionări
de filme, piese de teatru. Spaţiul expoziţional crează oportunităţi de iniţiere şi desfăşurare a proiectelor
şi programelor culturale, precum şi de dezvoltare a schimburilor culturale, de educaţie artistică a
publicului larg, de organizare de sesiuni, simpozioane, colocvii şi alte activităţi cu caracter cultural,
ştiintific sau artistic.
(4)- Se consideră faptul că o administrare eficientă şi o punere în valoare la un nivel ridicat de
exigenţă, se poate face numai împreună cu specialiştii în domeniu: artiştii plastici recunoscuţi asociaţi
în cadrul UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI din România.
(5) Spațiile imobiliare care alcătuiesc Galeria Naţională de Artă "FORMA", situate în Municipiul
Deva, B-dul Decebal, bl. 8, parter si mezanin, aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, au
fost date în administrarea Direcţiei Generale de Administrare Monumente şi Promovare Turistică a
Judetului Hunedoara, instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică aflată in subordinea
Consiliului Judeţean Hunedoara conform actului adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.
9185/28.052021.
VI.-(1)- Rolul și responsabilităţile partenerilor
Partener
Descrierea rolului și responsabilităţilor partenerului
Partener 1
1. verifică modul şi condiţiile în care Direcţia Generală de
JUDEȚUL HUNEDOARA Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului
prin CONSILIUL JUDEŢEAN Hunedoara, îndeplineşte obligaţiile de administrare, precum şi toate
HUNEDOARA
reglementările legale în materie
Partener 2
1. asigura buna administrare şi utilizare a Galeriei Naţionale de Artă
DIRECŢIA GENERALĂ DE FORMA din Deva, în calitate de administrator
2.administrează Sala de expoziţii „Forma” pentru găzduirea
ADMINISTRARE
MONUMENTE
ŞI expoziţiilor, vernisajelor şi altor evenimente culturale.
PROMOVARE TURISTICĂ A 3. pentru realizarea în comun a unor activităţi culturale precum şi
pentru realizarea scopului prezentului acord, pune la dispoziţia
JUDETULUI HUNEDOARA
Uniunii Artistilor Plastici din România, spaţii expoziţionale din
cadrul galeriei, potrivit calendarului aprobat de DGAMPT.
4. pune la dispoziţia Uniunii Artistilor Plastici din România,
ateliere de creaţie, pentru a fi utilizate de către artiştii plastici
profesionisti, membrii ai Uniunii Artistilor Plastici din România.
Partener 3
1. participă la realizarea în comun a acţiunilor, activităţilor şi
UNIUNEA
ARTISTILOR manifestărilor culturale în Galeria Naţională de Artă "FORMA" din
PLASTICI din ROMÂNIA
Deva
(2)- Sala de expoziţii Forma din Deva este un spaţiu expoziţional multifuncţional, dedicat în
principal:
a) organizării de expoziţii permanente sau temporare de artă plastică, pictură, artă fotografică, şi
alte asemenea;

b) organizării de evenimente culturale şi de artă, alte expoziţii, idei, concepte, publicaţii de artă
clasică sau contemporană,
c) lansări de carte, sesiuni, simpozioane, colocvii şi alte activităţi cu caracter cultural, ştiintific
sau artistic;
d) organizarea de întâlniri culturale, şi alte manifestări artistice, spectacole, lansări de carte,
vizionări de filme, piese de teatru;
e) seminarii cu tematică culturală, ateliere culturale deschise,
(3)- Este interzisă organizarea următoarelor categorii de acţiuni, manifestări sau activităţi în Sala
de Expoziţii Forma:
a) actiuni / manifestări politice;
b) actiuni / manifestări sindicale;
c) activităţi comerciale;
d) alte activităţi contrare scopului prezentului Acord;
VII. - Finanțarea cheltuielilor
(1)- Plata cheltuielilor materiale pentru întreţinere şi reparaţii curente, precum şi pentru
funcţionare, respectiv plata cheltuielilor cu energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale, telefonie,
aferente funcţionării obiectivului, se face partajat astfel:
a) pentru Sala de expoziţii „Forma” (parter), plata cheltuielilor aferente se face de către Direcţia
Generală de Administrare Monumente şi Promovare Turistică a Judetului Hunedoara, pe baza
documentelor justificative confirmate/certificate de către aparatul de specialitate, potrivit reglementărilor
legale în materie;
b) pentru atelierele de creatie (6 ateliere situate la parter si mezanin), plata utilităţilor aferente
se face de către artiştii plastici beneficiari/utilizatori ai atelierelor de creaţie, membrii ai Uniunii Artiştilor
Plastici din România.
(2)- Direcţia Generală de Administrare Monumente şi Promovare Turistică a Judetului
Hunedoara asigura amenajarea, organizarea precum si funcţionarea propriu-zisă a Salii de expoziţii
„Forma”.
VIII. Incetarea acordului de parteneriat
Prezentul acord de parteneriat încetează în următoarele situaţii:
a) prin ajungere la termen, în situaţia în care partenerii nu îl prelugesc prin act adiţional;
b) prin acordul părţilor;
c) prin denunţare unilaterală de către Consiliului Judeţean Hunedoara, prin hotărâre, în cazul în
care se constată nerespectarea clauzelor contractuale, sau dacă interesul public județean o impune;
d) prin denunţare unilaterală a Uniunii Artiştilor Plastici din România, comunicată prin notificare
scrisă, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile.
e) prin denunţare unilaterală de către Direcţia Generală de Administrare Monumente şi
Promovare Turistică a Judetului Hunedoara, comunicată prin notificare scrisă, cu respectarea unui
preaviz de 30 de zile.
Prezentul Acord de parteneriat este încheiat şi semnat astăzi............... 2021 în trei exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE
MONUMENTE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

UNIUNEA ARTISTILOR
PLASTICI din ROMÂNIA

Presedinte,
Laurenţiu NISTOR

Director General,
Radu BARB

Presedinte,
Petru LUCACI

