ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean
Hunedoara cu Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie din
Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes judeţean
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Analizând expunerea de motive nr.5602/08.04.2019 la proiectul de hotărâre iniţiat
de Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu;
Văzând adresa Universităţii Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie din
Hunedoara înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Hunedoara sub
nr. 5146/01.04.2019;
În temeiul prevederilor art.91 alin.6 lit.a şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean
Hunedoara, cu Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie din
Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes judeţean.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 11.000 lei din bugetul propriu al judeţului
Hunedoara pe anul 2019, sumă destinată realizării în bune condiţii a acţiunii menţionate
la art.1 din prezenta.
Art.3 Se aprobă conţinutul-cadru al Acordului de asociere pentru realizarea
proiectului menţionat 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) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează Serviciul Relaţii
Externe, Asocieri şi Comunicare Interinstituţională şi Direcţia Programe, Prognoze, Buget
Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2) Prezenta 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.
(3) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 a
contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

Deva, la__________2019

AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniel Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
Nr. 5.602 / 08.04.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara
organizează cea de-a VII-a ediție a Conferinţei Internaţionale „International Conference
on Applied Sciences (ICAS2019)”.
Ediţiile precedente ale conferinţei au constituit tot atâtea prilejuri de îmbunătăţire a
imaginii atât a Municipiului Hunedoara, cât şi a judeţului Hunedoara. La baza acestei
augmentări de imagine a stat permanent numărul mare de participanţi la acest
eveniment ştiinţific, cercetători din diverse zone ale ţării precum şi din ţări străine cu ar fi
Austria, Bosnia și Herțegovina, China, Franța, Germania, Italia, Republica Moldova,
Olanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovacia, S.U.A., Ungaria, etc.
Prin calitatea articolelor ştiinţifice publicate în volume cu un mare impact în mediul
academic, conferinţa asigură o foarte mare vizibilitate în zona posibililor investitori aflaţi
în căutarea unor locaţii cu forţă de muncă înalt calificată.
Ediţia din acest an a Conferinţei Internaţionale „International Conference on
Applied Sciences (ICAS2019)” este programată să se desfăşoare în perioada 9-11 mai
2019 la sediul Facultăţii de Inginerie din Hunedoara.
Bugetul total estimat organizării evenimentului este în valoare de 45.000 de lei,
această sumă fiind utilizată pentru finanţarea următoarelor activităţi:
- materiale promoţionale – 3000 lei;
- recepţia de bun-venit – 6000 lei;
- pauze de cafea – 3000 lei;
- cazare – 8000 lei;
- masa de prânz – 11.000 lei;
- cina oficială – 14.000 de lei.
Prin adresa nr. 5146/01.04.2019, Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea
de Inginerie Hunedoara propune asocierea cu Consiliul Judeţean Hunedoara în vederea
realizării în comun a acţiunii de interes public judeţean: Conferinţa Internaţională
„International Conference on Applied Sciences (ICAS2019)”. Pe cale de consecinţă,
contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara la bugetul total de 45.000 de lei alocat
organizării Conferinţei Internaţionale „International Conference on Applied Sciences
(ICAS2019)” este de 11.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru plata unei fracţii din
cheltuiala organizatorică totală aferentă evenimentului, aşa cum a fost ea prezentată în
bugetul ataşat prezentului acord de asociere (masa de prânz). Efectuarea cheltuielilor
ocazionate de derularea proiectului urmează să se facă cu respectarea procedurilor
legale.
Conform prevederilor art.91 alin.6 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean

Hunedoara poate hotărî cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori
străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.
Faţă de cele relatate anterior, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, pe
care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE
MIRCEA-FLAVIU BOBORA

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
SERVICIUL RELAŢII EXTERNE, ASOCIERI
ŞI COMUNICARE INTERINSTITUŢIONALĂ
Nr. 5.604 / 08.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara
organizează Conferinţa Internaţională „International Conference on Applied Sciences
(ICAS2019)”.
Evenimentul a ajuns la cea de-a VII-a ediţie. Ediţiile precedente ale conferinţei au
constituit tot atâtea prilejuri de îmbunătăţire a imaginii atât a Municipiului Hunedoara, cât
şi a judeţului Hunedoara. La baza acestei augmentări de imagine a stat permanent
numărul mare de participanţi la acest eveniment ştiinţific, cercetători din diverse zone ale
ţării precum şi din ţări străine cum ar fi Austria, Bosnia și Herțegovina, China, Franța,
Germania, Italia, Republica Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovacia,
S.U.A., Ungaria, etc.
Prin calitatea articolelor ştiinţifice publicate în volume cu un mare impact în mediul
academic, conferinţa asigură o foarte mare vizibilitate în zona posibililor investitori aflaţi
în căutarea unor locaţii cu forţă de muncă înalt calificată.
Ediţia din acest an a Conferinţei Internaţionale „International Conference on
Applied Sciences (ICAS2019)” este programată să se desfăşoare în perioada 09 - 11
mai 2019 la sediul Facultăţii de Inginerie Hunedoara.
Prin adresa nr. 5146/01.04.2019, Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea
de Inginerie din Hunedoara propune asocierea cu Consiliul Judeţean Hunedoara în
vederea realizării în comun a acţiunii de interes public judeţean: Conferinţa Internaţională
„International Conference on Applied Sciences (ICAS2019)”. Pe cale de consecinţă,
contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara la bugetul total de 45.000 de lei alocat
organizării Conferinţei Internaţionale „International Conference on Applied Sciences
(ICAS2019)” este de 11.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru plata unei fracţii din
cheltuiala organizatorică totală aferentă evenimentului (masa de prânz), aşa cum a fost
ea prezentată în bugetul ataşat prezentului acord de asociere. Efectuarea cheltuielilor
ocazionate de derularea proiectului urmează să se facă cu respectarea procedurilor
legale. Consiliul judeţean asigură, potrivit atribuţiilor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind educaţia,
sănătatea, ordinea publică, etc.
Faţă de cele relatate mai sus şi de considerentele legale expuse, propunem
iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin
Consiliul Judeţean Hunedoara cu Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de

Inginerie Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes judeţean şi
supunerea lui spre dezbaterea şi aprobarea consiliului judeţean.

DIRECTOR EXECUTIV,
ADINA PRODAN-DUBEŞTEAN

ŞEF SERVICIU,
DAN-EUGEN CRIŞAN

VIZAT
Control financiar preventiv

Întocmit,
ADRIAN SĂLĂGEAN

ANEXA
La Hotărârea nr. ____ /2019 a
Consiliului Județean Hunedoara
ACORD DE ASOCIERE
Între:
1. Judeţul Hunedoara prin 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.
RO18TREZ24A660601201900X, deschis la Trezoreria municipiului Deva, reprezentat
prin domnul MIRCEA-FLAVIU BOBORA – Preşedinte
şi
2. Universitatea Politehnica Timişoara – Facultatea de Inginerie din
Hunedoara, cu sediul în municipiul Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 2, jud. Timiş, având
cont bancar nr. RO29TREZ62120F330800XXXX deschis la Trezoreria municipiului
Timişoara, reprezentată prin domnul Prof. univ. dr. ing. CAIUS PĂNOIU – decan.
Părţile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii;
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la sprijinirea promovării
noutăţilor şi performanţei în domeniul ştiinţelor aplicate şi tehnologiilor în judeţul
Hunedoara.
Art.2 Obiectul acordului;
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării şi realizării în
comun a acţiunii Conferinţa Internaţională „International Conference on Applied Sciences
(ICAS2019)”.
Art.3 Durata acordului;
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi
este valabil până la încheierea proiectului.
Art.4 Obligaţiile părţilor;
1. Consiliul Judeţean Hunedoara are obligaţia de a contribui la realizarea
proiectului cu suma de 11.000 de lei, ca aport la bugetul total de 45.000 de lei alocat
acestui eveniment. Suma de 11.000 de lei urmează a fi prevăzută în bugetul propriu al

judeţului Hunedoara pe anul 2019 şi este destinată realizării în bune condiţii a acţiunii
menţionate la art.2 din prezenta.
2. Universitatea Politehnica Timişoara – Facultatea de Inginerie din Hunedoara
are obligaţia de a asigura co-finanţarea până la acoperirea sumei totale de 45.000 de lei
alocate pentru organizarea evenimentului Conferinţa Internaţională „International
Conference on Applied Sciences (ICAS2019)”.
Universitatea Politehnica Timişoara – Facultatea de Inginerie din Hunedoara are
obligaţia să asigure buna organizare a acţiunii.
Suma necesară de la Consiliul Judeţean Hunedoara în cuantum de 11.000 LEI
este alocată pentru cheltuieli după cum urmează:
- Masă de prânz (fracţie)

11.000 lei

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL:

11.000 lei

Decontarea cheltuielilor eligibile se va face pe bază de facturi emise de către
beneficiari iar plata serviciilor se va face pe bază de ordine de plată însoţite de
documente justificative (factură), inclusiv o listă cu persoanele care au participat la cina
festivă.
Art.5 Modificări
Părţile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor
acestuia, prin act adiţional, mai ales în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
acordului.
Art. 6 Răspunderea contractuală
(1) Universitatea Politehnica Timişoara – Facultatea de Inginerie din Hunedoara
răspunde pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestora, suportând pagubele
cauzate U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni
legate de realizarea acordului şi care îi sunt imputabile.
(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare de către beneficiarul Universitatea Politehnica
Timişoara – Facultatea de Inginerie din Hunedoara în alte scopuri decât cele prevăzute
în prezentul contract este interzisă şi atrage rezilierea fără intervenţia instanţei
judecătoreşti şi restituirea sumelor deja achitate, conform dispoziţiilor prezentului acord şi
legislaţiei în vigoare.
(3) În cazul în care Universităţii Politehnice Timişoara – Facultatea de Inginerie
din Hunedoara i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta este
obligat ca în termen de 30 de zile de la data primirii notificării să restituie Judeţului

Hunedoara, respectiv Consiliului Judeţean Hunedoara toate sumele primite. Prezentul
contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanţelor rezultate în urma
rezilierii.
(4) Dacă Universitatea Politehnica Timişoara – Facultatea de Inginerie din
Hunedoara depăşeşte acest termen de restituire datorează Judeţului Hunedoara, prin
Consiliul Judeţean Hunedoara, penalităţi în cuantumul legal
Art. 7 Rezilierea acordului de asociere
(1) Prezentul acord de asociere poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară
intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii
notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile
contractuale.
(2) UAT Judeţul Hunedoara va putea solicita, pentru motive imputabile
Universităţii Politehnica Timişoara – Facultatea de Inginerie din Hunedoara
(nerespectarea condiţiilor contractuale, a dispoziţiilor legale), încetarea acordului cu
acordul părţilor printr-o notificare adresată Universităţii Politehnica Timişoara –
Facultatea de Inginerie din Hunedoara.
(3) În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale,
beneficiarul finanţării este obligat in termen de 30 zile să returneze ordonatorului
principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale
acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.
Art. 8 Alte clauze
(1) Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţii
nonprofit finanţate din fondurile publice.
(2) Reprezentanţii Ordonatorului de credite al UAT Judeţul Hunedoara pot oricând
verifica modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul judeţului Hunedoara, putând
solicita în scris note justificative cu privire la utilizarea fondurilor alocate.
Art. 9 Dispoziţii finale
Prevederile prezentului vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu
legislaţia in vigoare. În eventualitatea unui litigiu între UAT Judeţul Hunedoara şi
Universitatea Politehnica Timişoara – Facultatea de Inginerie din Hunedoara, survenit în
executarea acestuia, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în
care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă litigiul va fi soluţionat de către
instanţele judecătoreşti de contencios administrativ competente potrivit legii, cu
respectarea procedurii prealabile prevăzute de lege.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4 exemplare
originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru Consiliul Judeţean Hunedoara, respectiv
la Serviciul Relaţii Externe, Asocieri şi Comunicare Interinstituţională, Serviciul Buget,
Financiar, Contabilitate şi Serviciul Juridic Contencios şi Relaţiile cu consiliile locale şi un

exemplar pentru Universitatea Politehnica Timişoara – Facultatea de Inginerie din
Hunedoara.
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

PREŞEDINTE
MIRCEA-FLAVIU BOBORA

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMIȘOARA
FACULTATEA DE INGINERIE DIN
HUNEDOARA
DECAN
PROF.UNIV. DR. ING. CAIUS PĂNOIU

VIZAT CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV
SERVICIUL RELAŢII EXTERNE, ASOCIERI
ŞI COMUNICARE INTERINSTITUŢIONALĂ
VIZAT CONSILIER – JURIDIC

Președinte,
MIRCEA FLAVIU BOBORA

Secretar al Județului,
DANIEL DAN

