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Anexa la HCL nr. 62/2022

ACT ADIȚIONAL LA ACORDUL DE PARTENERIAT
nr. 96008 / 2021
Părțile
MUNICIPIUL ALBA IULIA, cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Calea Moților Nr.5A,
Județul Alba, Cod de Înregistrare Fiscală 4562923, reprezentată prin Primar, Dl. Gabriel
Codru PLEȘA, în calitate de Partener 1.
Și
Asociația de Ecologie și Intervenții în caz de inundații “PETRO AQUA”, cu sediul
în: Petroșani, județul Hunedoara, Aleea Florilor bl.1, scJ, ap,4 Fax: 0040.254,541.533.
Cod unic de înregistrare fiscală: 11.92,3141 din 8.07.1999, reprezentată prin Președinte,
Dl. Imre Szuhanek, în calitate de Partener 2.
De comun acord convin încheierea prezentului Act adiţional, prin care se propun
următoarele modificări:
Art. I Se modifică și completează art 3 al acordului de parteneriat, cu punctul 3.10 care
va avea următorul conținut:
“Partenerul 2 va desfășura următorele tipuri de activități pe durata protocolului:
- Activități conexe navigabilității pe râul Mureș, restaurarea statuii din calcar a Sfântului
J. Nepomuk (protectorul plutașilor) activități de protocol și promovare, activități
construire plute, participarea la finalizarea programului comun pentru lansarea la apă a
plutei de lemn, dotare plută cu materiale pentru transport și siguranță în exploatare,
diseminarea informațiilor despre proiect în școlile din Alba Iulia și Ciugud, achiziție
materiale cartografice, prezentarea proiectului în cadrul Congresului Asociației
Internaționale a Plutașilor, organizarea la Alba Iulia a Seminarului International cu tema
”Vechimea porturilor și a îndeletnicirilor legate de plutăritul practicat de populația
autohtonă în perioada Imperiului Roman”, tiparire ediție nouă a cărții lansate in 2008 la
expediția “Drumul Sării”. “
Art. II Celelalte prevederi rămân neschimbate.
Art. III Prezentul act adiţional intră în vigoare de la data semnării de către părți.
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