ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. 421/2022

CONTRACT DE ASOCIERE
Nr. ............./.............2022
de asociere între dintre Municipiului Alba Iulia și Universitatea ‘1 Decembrie
1918” din Alba Iulia
ART. 1 PĂRŢILE SEMNATARE
Municipiul Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 5A, telefon:
0258819462; cod fiscal nr. 4562923, reprezentat prin Primar Gabriel Codru PLEȘA,
și
Universitatea ‘1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia,
reprezentată legal Prin Rector, Prof. Univ. Dr. Daniel Valer Breaz
Având în vedere:
a) intenția comună a părților semnatare de a executa cu bună credință a acordului de
colaborare, voința reală şi neviciată a părților semnatare,
b) considerând că educația și cultura reprezintă un drept și o responsabilitate, s-a
încheiat prezentul contract de asociere în următoarele condiții:
ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE
2.1. Contractul de asociere stabilește cadrul general de colaborare între părțile
semnatare menționate anterior, în vederea realizării activităților susţinerii şi promovării
reciproce.
2.2. Obiectul prezentului contract de asociere îl reprezintă desfășurarea de acțiuni și
evenimente, cu rol în generarea de cunoștințe și dezvoltarea de competențe
transversale și abilități antreprenoriale, în vederea derulării unor activități de interes
reciproc.
ART.3. SCOPUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE
Scopul contractului de asociere îl reprezintă organizarea în asociere a
CONGRESULUI NAȚIONAL AL ISTORICILOR ROMÂNI cu ocazia Anului Centenar
în perioada 8-10 septembrie 2022.
ART. 4 DURATA CONTRACTULUI DE ASOCIERE
4.1. Prezentul contract de asociere se încheie pe o durata o lună cu începere de la data
semnării acestuia de către ambele părţi.
ART. 5 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE
5. Prezentul contract de asociere încetează prin:
a) acordul părţilor semnatare în cazul incidenţei unei situaţii care determină obiectiv
acest aspect;
b) caz de forţă majoră.

ART. 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
6.1. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia aduce la cunoștința publicului
încheierea prezentului contract de asociere prin promovarea și afișarea inscripțiilor
Municipiului , la evenimentele organizate în comun.
6.2. Municipiul Alba Iulia va aloca din bugetul local suma de 50.000 lei pentru a
susține organizarea CONGRESULUI NAȚIONAL AL ISTORICILOR ROMÂNI.
Plata urmând să se realizeze până în data de 8 septembrie 2022 în contul pus la
dispoziție de către Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Suma aferentă
poate fi folosită de către Universitate doar pentru scopul pentru care a fost alocată,
respectiv cheltuieli de organizare a evenimentului (masă, cazare, catering, onorarii
speakeri sau dreptul de autor, transport, taxe acces facilități în Alba Iulia etc.).
6.3. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va depune în durata contractuala
un raport de activitate însoțit de documentele justificative atât pentru suma primită cu
rol de cofinanțare din partea Municipiului Alba Iulia (cei 50.000 lei) cât și pentru
sumele susținute de către Universitate sau din alte surse pentru organizarea acestui
eveniment (în cuantum de minim 20.000 lei).
ART. 7 DISPOZIȚII FINALE
7.1. Părțile semnatare vor prelucra date cu caracter personal doar în măsura în care
acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai sus menționate, cu respectarea
măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor, specificate în legislația
internă și în dreptul comunitar.
7.2. Este interzisă reținerea documentelor ce conțin date cu caracter personal, în
înțelesul Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date, în scopul efectuării unor baze de date ce conțin informații cu privire la
studenții/angajații Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
7.3. Fiecare parte semnatară va fi ținută răspunzătoare pentru prelucrarea datelor
realizată în scopul mai sus menționat, inclusiv pentru obligațiile de informare și
obținere a consimțământului, în măsura în care acesta este necesar pentru prelucrarea
de date efectuată în contextul prezentului contract de asociere.
7.4. Modificarea prezentului contract de asociere se face numai prin acordul scris al
părţilor.
7.5. Prezentul contract de asociere reprezintă voinţa reală și neviciată a părţilor şi
înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
7.6. Prezentul contract de asociere are titlu gratuit, astfel că nu oferă niciunei părţi
dreptul de a angaja cealaltă parte în acte sau fapte cu implicații financiare. Pentru
valabilitatea lor, convențiile de practică la care s-a facut referire se încheie în scris.
Prezentul contract de asociere a fost încheiat azi, …………………………., în 2 (două)
exemplare fiecare cu aceeași forță juridică, fiecare parte primind 1 (un) exemplar.
Alba Iulia, 05 septembrie 2022
Președintele ședinței,
Consilier
Gavrila-Paven Ionela

Contrasemnează,
Secretar general
Jeler Marcel

