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HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
|I ALTE ACTE

14 octombrie
2019

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
JUDE{EAN S}LAJ
HOT}RÂREA nr.112 din 30 septembrie 2019 pentru modificarea 2
Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 116 din 12 septembrie 2018
privind aprobarea proiectului @@Extindere, modernizare \i dotare
UPU-SMURD la Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u@@ \i a
cheltuielilor legate de proiect în vederea promov]rii spre finan[are
în cadrul POR 2014-2020
HOT}RÂREA nr.113 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea 4
Acordului de cooperare între Jude[ul S]laj, S.C. Silcotub S.A. \i
Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u pentru formare profesional]
HOT}RÂREA nr.114 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea 6
Acordului de cooperare pentru realizarea \i amplasarea unei pl]ci
comemorative dedicate lui Simion B]rnu[iu la Universitatea din
Pavia (Italia)

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.112
din 30 septembrie 2019
pentru modificarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind
aprobarea proiectului @@Extindere, modernizare \i dotare UPU-SMURD
la Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u@@ \i a cheltuielilor legate de proiect în vederea promov]rii
spre finan[are în cadrul POR 2014-2020
Consiliul jude[ean, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 14155 din 24.09.2019 a Pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 14156 din 24.09.2019 al Direc[iei economice \i al Direc[iei dezvoltare \i investi[ii;
- Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritar] 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare \i sociale; Prioritatea de investi[ii
8.1 - Investi[ii în infrastructurile sanitare \i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel na[ional, regional \i local, reducând
inegalit][ile în ceea ce prive\te starea de s]n]tate \i promovând incluziunea social] prin îmbun]t][irea accesului la serviciile
sociale, culturale \i de recreere, precum \i trecerea de la serviciile institu[ionale la serviciile prestate de comunit][i; Obiectivul
Specific 8.2 - Îmbun]t][irea calit][ii \i a eficien[ei îngrijirii spitalice\ti de urgen[]; Opera[iunea B - Unit][i de primiri urgen[e;
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) \i art.182 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT}R}|TE:
Art. I. Se modific] art. 2 din Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind aprobarea
proiectului @@Extindere, modernizare \i dotare UPU-SMURD la Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u@@ \i a cheltuielilor legate
de proiect în vederea promov]rii spre finan[are în cadrul POR 2014-2020, în sensul modific]rii valorii totale a proiectului din
suma ini[ial] de 11.433.417,45 lei în suma de 14.483.471,93 lei.
Art. II. Se actualizeaz] anexa la Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 116 din 12 septembrie 2018, conform anexei,
parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. III. Celelalte prevederi ale Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 116 din 12 septembrie 2018 r]mân neschimbate.
Art. IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii.
Art. V. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.112
din 30 septembrie 2019

Nr.
crt.

Valoare total]
Activitate

Subactivitate

Cheltuial]

f]r] TVA

Valoare TVA

Cheltuieli

Cheltuieli

eligibile f]r]

neeligibile f]r]

Contribuţie

TVA

TVA

Total cheltuieli proprie
TVA eligibil

TVA neeligibil eligibile

Neramb.

eligibil]

Elaborare
documenta[ie
tehnic] - faza SF

1

Activitatea de

pentru @@Extindere, studii cf HG

preg]tire a

modernizare \i

907/studii de

proiectului

dotare UPU -

teren cf HG 28

10,000.00

1,900.00

SMURD la Spitalul
Jude[ean de
Urgen[] Zal]u@@

2

10,000.00

0.00

1,900.00

0.00

11,900.00

238.00

11,662.00

Elaborare
documenta[ie
tehnic] - faza SF

2

Activitatea de

pentru @@Extindere,

preg]tire a

modernizare \i

proiectului

dotare UPU -

proiectare \i
inginerie

119,000.00

22,610.00

119,000.00

0.00

22,610.00

0.00

141,610.00

2,832.20

138,777.80

263,000.00

49,970.00

263,000.00

0.00

49,970.00

0.00

312,970.00

6,259.40

306,710.60

71,740.30

13,630.66

5,000.00

66,740.30

950.00

12,680.66

5,950.00

119.00

5,831.00

48,980.77

9,306.35

48,406.01

574.76

9,197.14

109.20

57,603.15

1,152.06

56,451.09

11,724.57

2,227.67

11,650.00

74.57

2,213.50

14.17

13,863.50

277.27

13,586.23

114,475.47

21,750.34

113,784.01

691.46

21,618.96

131.38

135,402.97

2,708.06

132,694.91

700,631.44

133,119.97

257,873.18

442,758.26

48,995.91

84,124.07

306,869.09

6,137.38

300,731.71

6,721,490.37

1,277,083.17

4,280,189.96

2,441,300.41

813,236.09

463,847.08

5,093,426.05

101,868.52

4,991,557.53

560,155.93

106,429.63

432,059.61

128,096.32

82,091.33

24,338.30

514,150.94

10,283.02

503,867.92

77,069.45

0.00

49,682.08

27,387.37

0.00

0.00

49,682.08

993.64

48,688.44

3,188,736.00

605,859.84

11,800.00

3,176,936.00

2,242.00

603,617.84

14,042.00

280.84

13,761.16

SMURD la Spitalul
Jude[ean de
Urgen[] Zal]u@@

Activita[i pentru Elaborarea
3

asigurarea

proiectului tehnic \i proiectare \i

maturit][ii

a detaliilor de

proiectului

execu[ie

inginerie

cheltuieli
Execu[ia
lucr]rilor de
4

modernizare \i
extindere a UPU
- SMURD

Predarea
amplasamentului si
organizarea de
santier

pentru lucr]ri
de construc[ii \i
instala[ii
aferente
organiz]rii de
\antier

Execu[ia
lucr]rilor de
5

modernizare \i
extindere a UPU
- SMURD

Execu[ia
lucr]rilor de
6

modernizare \i
extindere a UPU
- SMURD

Execu[ia
lucr]rilor de
7

modernizare \i
extindere a UPU
- SMURD
Execu[ia
lucr]rilor de

8

modernizare \i
extindere a UPU
- SMURD
Execu[ia
lucr]rilor de

9

modernizare \i
extindere a UPU
- SMURD
Execu[ia
lucr]rilor de

10

modernizare \i
extindere a UPU
- SMURD

Execu[ia
lucr]rilor de
11

modernizare \i
extindere a UPU
- SMURD
Dotarea sec[iei
UPU - SMURD

12

cu echipamente
\i aparatur]
medical]

Realizarea lucr]rilor cheltuieli
de modernizare \i

pentru

extindere a UPU -

amenajarea

SMURD

terenului

cheltuieli cu
Realizarea lucr]rilor amenaj]ri
de modernizare \i

pentru protecţia

extindere a UPU -

mediului şi

SMURD

aducerea la
starea iniţial]
cheltuieli

Realizarea lucr]rilor pentru
de modernizare \i

asigurarea

extindere a UPU -

utilit]ţilor

SMURD

necesare
obiectivului

Realizarea lucr]rilor
de modernizare \i
extindere a UPU SMURD

cheltuieli
diverse \i
neprev]zute

Realizarea lucr]rilor cheltuieli
de modernizare \i

pentru

extindere a UPU -

construc[ii \i

SMURD

instala[ii

Realizarea lucr]rilor
de modernizare \i
extindere a UPU SMURD

Realizarea lucr]rilor
de modernizare \i
extindere a UPU SMURD

Dotarea sec[iei UPU
- SMURD cu
echipamente \i
aparatur] medical]

cheltuieli cu
dot]rile
(utilaje,echipam
ente cu \i f]r]
montaj, dot]ri)

cheltuieli
pentru
comisioane,
cote, taxe,
costul creditului
cheltuieli cu
dot]rile
(utilaje,echipam
ente cu \i f]r]
montaj, dot]ri)

3

Prestarea
serviciilor de
13

asisten[] tehnic]
\i dirigen[ie de
\antier

Activit][i de
asisten[] tehnic] din
partea
proiectantului pe
parcursul execu[iei

cheltuieli
pentru asisten[]

61,285.72

11,644.29

47,000.00

14,285.72

8,930.00

2,714.29

55,930.00

1,118.60

54,811.40

210,000.00

39,900.00

25,000.00

185,000.00

4,750.00

35,150.00

29,750.00

595.00

29,155.00

10,000.00

1,900.00

10,000.00

0.00

1,900.00

0.00

11,900.00

238.00

11,662.00

15,000.00

2,850.00

5,000.00

10,000.00

950.00

1,900.00

5,950.00

119.00

5,831.00

tehnic]

lucr]rilor

Prestarea
serviciilor de
14

Activit][i de

cheltuieli

asisten[] tehnic] supraveghere a

pentru asisten[]

\i dirigen[ie de

tehnic]

execu[iei lucr]rilor

\antier
cheltuieli de
Activitatea de
informare \i
15

publicitate în
cadrul

informare \i
Promovarea
proiectului

proiectului

publicitate
pentru proiect,
care rezult] din
obliga[iile
beneficiarului
cheltuieli cu

16

Auditul
proiectului

auditul
Auditul proiectului achizi[ionat de
beneficiar
pentru proiect

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.113
din 30 septembrie 2019
privind aprobarea Acordului de cooperare între Jude[ul S]laj, S.C. Silcotub S.A. \i Spitalul
Jude[ean de Urgen[] Zal]u pentru formare profesional]
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.13.960 din 19.09.2019 al pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.13.962 din 19.09.2019 al Compartimentului Rela[ii Interna[ionale, Cooperare \i Afaceri
Europene;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) \i alin. (7) lit. a) coroborate cu prevederile art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ.
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Aprob] Acordul de cooperare între Jude[ul S]laj, S.C. Silcotub S.A. \i Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u pentru
formare profesional], conform Anexei parte integrant] din prezentul proiect de hot]râre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] pre\edintele Consiliului jude[ean \i Compartimentul
Rela[ii Interna[ionale, Cooperare \i Afaceri Europene.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Compartimentul Rela[ii Interna[ionale, Cooperare \i Afaceri Europene;
- S.C. Silcotub S.A.;
- Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
4

Anex]
la Hot]r`rea nr.113
din 30 septembrie 2019
ROMÂNIA
Jude[ul S]laj
Consiliul Jude[ean
Nr.
/

S.C. SILCOTUB S.A.

Spitalul Jude[ean
de Urgen[] Zal]u

Nr.

Nr.

/

/

Acord de cooperare între
Jude[ul S]laj, S.C. Silcotub S.A. \i Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u
pentru formare profesional]
Între:
(a) Jude[ul S]laj, cu sediul în Zal]u, P-[a 1 Decembrie 1918 nr.12, telefon 0260 614 120, cod unic de înregistrare 4494764, având contul
nr. RO74 TREZ 5612 1370 201X XXXX deschis la Trezoreria Zal]u, reprezentat prin Dl. Tiberiu Marc în calitate de Pre\edinte \i Dna Leontina
Maru\ca în calitate de Director executiv
(b) Silcotub SA, persoan] juridic] de na[ionalitate român], înregistrat] la Registrul Comer[ului sub num]rul J31/363/2006, cod unic de
înregistrare 15117182, având sediul în localitatea Zal]u 450131, Bdul. Mihai Viteazul, nr. 93, jud. S]laj, cont RO81 CITI 0000 0007 6011
1007, deschis la CITIBANK Europe PLC, Dublin-sucursala, România, reprezentat] prin Morent Laszlo \i prin Balogh Andras, în calitate de
reprezentan[i legali,
\i
(c) Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u, cu sediul în Zal]u, Str. Simion B]rnu[iu, Nr. 67, telefon 0260 616 920, cod unic de înregistrare
4291719, având contul nr. RO 57 TREZ56121F335000XXXX deschis la Trezoreria Zal]u, reprezentat prin Dna Fi[ Georgeta în calitate de
manager \i Dna Elisabeta Ionescu, în calitate de Director financiar - contabil,
denumite în continuare individual @@Partea@@ \i împreun] @@P]r[ile@@,
AVÂND ÎN VEDERE:
(A) Faptul c] Silcotub S.A. este interesat în sus[inerea ini[iativelor sociale \i comunitare ale Jude[ului S]laj, de îmbun]t][ire a condi[iilor
de îngrijire \i asisten[] medical] pentru pacien[ii Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u;
(B) Faptul c] Silcotub S.A. î\i manifest], sus[inerea în cadrul programului partenerial @@ Facem bine pentru a te face bine! @@, ce presupune
organizarea unei sesiuni de formare profesional] - pilot pentru îmbun]t][irea tehnicilor avansate de resuscitare a unui num]r de 24 de participan[i,
reprezentând medici \i asisten[i medicali din cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u;
(C) Faptul c], Jude[ul S]laj este de acord ca valoarea sesiunii de formare profesional] - pilot pentru îmbun]t][irea tehnicilor avansate de
resuscitare a unui num]r de 24 de participan[i, reprezentând medici \i asisten[i medicali din cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u finan[at]
de c]tre Silcotub SA \i realizat] prin parteneriatul dintre Silcotub SA \i Consiliul Na[ional Român de Resuscitare la sediul Tenaris University
din Zal]u -, s] se încadreze în valoarea maximal] de 6000 USD,
a intervenit prezentul ACORD, în termenii \i condi[iile stabilite mai jos.
1. OBIECTUL ACORDULUI
1.1 Prezentul acord are ca obiect modalitatea de cooperare între p]r[i în ceea ce prive\te organizarea unei sesiuni de formare profesional]pilot pentru ameliorarea tehnicilor avansate de resuscitare a unui num]r de 24 de participan[i, reprezentând medici \i asisten[i medicali din cadrul
Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u.
2. TERMENII SI CONDI{IILE COOPER}RII
Obliga[iile Silcotub S.A.
2.1. Pe perioada derul]rii prezentului Acord, Silcotub S.A. se oblig] s] organizeze la sediul Tenaris University Zal]u sesiunea de formare
profesional]-pilot (partea practic]) cu expertiz] de specialitate în tehnici avansate de resuscitare furnizat] prin Consiliul Na[ional Român de
Resuscitare, pân] cel mai târziu la finalul anului 2019.
2.2. Pe perioada derul]rii prezentului Acord, Silcotub S.A. se oblig] s] organizeze la sediul Tenaris University Zal]u partea practic] a
sesiunii de formare cu expertiz] de specialitate în tehnici avansate de resuscitare furnizat] prin Consiliul Na[ional Român de Resuscitare, în
valoare maximal] de 6000 USD.
2.3. Pe perioada derul]rii prezentului Acord, Silcotub S.A. va stabili rela[ii contractuale cu Consiliul Na[ional Român de Resuscitare, în
vederea organiz]rii \i derul]rii sesiunii de formare profesional]-pilot (partea practic]) la Tenaris University Zal]u \i furniz]rii expertizei de
specialitate care s] îndeplineasc] criterii \i standarde de calitate echivalente criteriilor \i standardelor europene în câmpul de formare men[ionat.
2.4. Pe perioada derul]rii prezentului Acord, Silcotub S.A. se oblig] ca, organizarea sesiunii de formare profesional]-pilot (partea practic])
\i expertiza de specialitate furnizat] prin Consiliul Na[ional Român de Resuscitare s] se deruleze în condi[ii \i spa[ii conforme proceselor de
formare din incinta Tenaris University Zal]u, asigurând, de asemenea, \i serviciile de catering generale \i uzuale organiz]rii acestei sesiunii de
formare practice (durata 2 zile).
Art. 3. Obliga[iile Jude[ului S]laj
3.1. Jude[ul S]laj se oblig] s] aduc] la cuno\tin[a publicului proiectul ce se va derula în termenii \i condi[iile prezentului Acord, numai cu
acordul în scris ob[inut în prealabil de la Silcotub S.A.
3.2. Jude[ul S]laj se oblig] s] aib] o conduit] care s] justifice încrederea acordat] prin prezentul Acord \i care s] nu lezeze, direct sau
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indirect, renumele Silcotub S.A. \i Tenaris University, bunele moravuri sau ordinea \i lini\tea public].
Art. 4. Obliga[iile Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u
4.1. Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u se oblig] s] îndeplineasc] formalit][ile necesare pentru participarea personalului propriu, respectiv 24 de medici
\i asisten[i medicali la sesiunea de formare - pilot organizat], conform listelor de participare întocmite în prealabil, a calendarului de desf]\urare a programului
de formare, precum \i a standardelor \i regulilor interne ale acestuia.
4.2. Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u se oblig] s] aib] o conduit] care s] justifice încrederea acordat] prin prezentul Acord \i care s] nu
lezeze, direct sau indirect, renumele Silcotub S.A. \i Tenaris University, bunele moravuri sau ordinea \i lini\tea public].
Art. 5 For[a major]
5.1. Oricare dintre P]r[i este exonerat] de r]spunderea privind neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obliga[iilor asumate prin
prezentul Acord, în cazul apari[iei unui eveniment de for[] major] invocat în condi[iile legii române.
5.2. Partea care invoc] for[a major] are obliga[ia de anun[a cealalt] Parte în scris cu privire la noile circumstan[e create, dar nu mai târziu de
5 (cinci) zile de la apari[ia cazului de for[] major]. Notificarea trebuie înso[it] de documente doveditoare a cazului de for[] major].
Art. 6. Legea aplicabil]
Prezentul Acord este guvernat, pus în executare \i interpretat conform legii române.
Art. 7. Litigii
Orice controvers], litigiu, preten[ie sau conflict ivite între P]r[i, în leg]tur] cu interpretarea sau executarea prezentului Acord, vor fi rezolvate
pe cale amiabil], prin negocieri între P]r[i. În cazul imposibilit][ii sau a e\u]rii realiz]rii unei în[elegeri amiabile, litigiul va fi supus spre
solu[ionare instan[ei judec]tore\ti competente.
Art. 8. Dispozi[ii finale
8.3. Acordul se deruleaz] de la data semn]rii lui de c]tre reprezentan[ii legali ai p]r[ilor pân] la data de 31 decembrie 2019.
8.4. Activitatea exper[ilor mobiliza[i prin Consiliului National Român de Resuscitare \i selec[iona[i de c]tre Silcotub S.A. în vederea
sus[inerii sesiunii de formare profesional]-pilot pentru îmbun]t][irea tehnicilor avansate de resuscitare, se va desf]\ura sub îndrumarea
responsabililor de proiect ai P]r[ilor, care vor stabili modalitatea de lucru în cadrul organiz]rii programului \i sesiunii de formare - pilot.
Prezentul Acord reprezint] integralitatea în[elegerii între P]r[i \i înlocuie\te orice în[elegere, verbal] sau scris], anterioar] semn]rii acestuia.
Modificarea prezentului Acord poate fi facut] numai în scris, prin acordul P]r[ilor.
Întocmit ast]zi,

……………………….. , în 3 (trei) exemplare originale, în limba român], câte un exemplar pentru fiecare Parte.

Silcotub S.A.,
Prin

Jude[ul S]laj

Beneficiar,

Reprezentant legal

Pre\edinte,

Manager,

Morent Laszlo

Tiberiu Marc

Georgeta Fi[

Reprezentant legal
contabil
Balogh Andras

Director executiv,

Director financiar-contabil,

Leontina MARU|CA

Elisabeta Ionescu

Vizat juridic,

Vizat juridic,

Spitalul Jude[ean
de Urgen[] Zal]u

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.114
din 30 septembrie 2019
privind aprobarea Acordului de cooperare pentru realizarea \i amplasarea unei pl]ci
comemorative dedicate lui Simion B]rnu[iu la Universitatea din Pavia (Italia)
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 13.961 din 19.09.2019 al pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 13.963 din 19.09.2019 al Compartimentului Rela[ii Interna[ionale, Cooperare \i Afaceri
Europene;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) \i alin. (7) lit. a) coroborate cu prevederile art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ.
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
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HOT}R}|TE:
Art. 1. Aprob] Acordul de cooperare cu Ambasada României în Republica Italian] pentru realizarea \i amplasarea unei
pl]ci comemorative dedicate lui Simion B]rnu[iu la Universitatea din Pavia (Italia), conform Anexei parte integrant] din
prezentul proiect de hot]râre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] pre\edintele Consiliului jude[ean \i Compartimentul
Rela[ii Interna[ionale, Cooperare \i Afaceri Europene.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Compartimentul Rela[ii Interna[ionale, Cooperare \i Afaceri Europene;
- Ambasada României în Republica Italian].

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.114
din 30 septembrie 2019

ROMÂNIA
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Italian]
Nr.
/

ROMÂNIA
Jude[ul S]laj
Consiliul Jude[ean
Nr.
/

Acord de cooperare
privind realizarea \i amplasarea unei pl]ci comemorative dedicate lui Simion B]rnu[iu
la Universitatea din Pavia (Italia)
Între
AMBASADA ROMÂNIEI în Republica Italian] cu sediul în str. Nicolo Tartaglia nr. 36, Roma -Italia, date de identificare bancar] Iban:
IT93R0343703200EUCRT0071301 cont deschis la Banca Transilvania, reprezentat] prin George Gabriel Bologan, ambasador, pe de o parte
\i
JUDE{UL S}LAJ, cu sediul în Zal]u, P-[a 1 Decembrie 1918 nr.12, telefon 0260 614 120, cod unic de înregistrare 4494764, având
contul nr. RO74 TREZ 5612 1370 201X XXXX deschis la Trezoreria Zal]u, reprezentat prin dl. Tiberiu Marc în calitate de Pre\edinte \i dna.
Leontina Maru\ca, în calitate de Director executiv, pe de alt] parte
denumite în continuare individual @@Partea@@ \i împreun] @@P]r[ile@@,
AVÂND ÎN VEDERE:
Rela[iile culturale \i \tiin[ifice existente între România \i Italia care se desf]\oar] în cadrul trasat de Acordul de cooperare \tiin[ific] \i
cultural] semnat la Bucure\ti la 21 octombrie 2003 \i pe baza programelor executive pentru cooperarea \tiin[ific] \i cultural] cu durat] de cinci
ani încheiate între guvernele celor dou] []ri, în scopul favoriz]rii unui schimb cultural profitabil \i pentru îmbun]t][irea cunoa\terii reciproce a
celor dou] culturi europene;
Strategia de dezvoltare a jude[ului S]laj pentru perioada 2015-2020, cu orizont 2030, aprobat] prin Hot]rârea Consiliului
jude[ean S]laj Nr. 154 din 19.09.2016, care prevede ca prioritate a Strategiei sectoriale Rela[ii Interna[ionale \i cooperare teritorial] înt]rirea
func[iei de reprezentare extern] a jude[ului pe plan economic, cultural, turistic \i administrativ;
Recunoscând \i cultivând importan[a \i valoarea marii personalit][i a istoriei, culturii \i spiritualit][ii s]l]jene \i române\ti - Simion
B]rnu[iu, pe plan jude[ean, na[ional \i european;
În dorin[a de a marca \i recunoa\te valoarea \i personalitatea lui Simion B]rnu[iu - filosof, profesor, militant pentru drepturile românilor
transilv]neni, pe plan european, în mod particular în Italia la Universitatea din Pavia, fondat] în anul 1361, acolo unde Simion B]rnu[iu a
studiat între anii 1853 \i 1855, luându-\i doctoratul în drept;
Au convenit încheierea prezentului Acord de cooperare, dup] cum urmeaz]:
Articolul 1: Obiectul Acordului
1.1. Prezentul Acord stabile\te modalit][ile de cooperare între p]r[i în vederea realiz]rii în comun a unei pl]ci comemorative dedicat] lui
Simion B]rnu[iu \i amplasarea acesteia la Universitatea din Pavia (Italia), un demers aprobat de Senatul Universit][ii din Pavia.
1.2. Modelul acestei pl]ci comemorative este unul aprobat de Universitatea din Pavia, acesta corespunzând cu modelele tradi[ionale expuse
în cadrul institu[iei italiene.
1.3. Locul de amplasare al acestei pl]ci comemorative a fost stabilit de c]tre Universitatea din Pavia, în curtea Alessandro Volta a sediului
istoric al Universit][ii, al]turi de pl]cile comemorative dedicate marilor personalit][i care au studiat sau predat la Universitate.
Articolul 2: Obliga[iile P]r[ilor
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2.1. Obliga[iile Ambasadei României în Republica Italian]
2.1.1. Ambasada României în Republica Italian] se oblig] s] asigure realizarea pl]cii comemorative în conformitate cu modelul \i caracteristicile
aprobate de c]tre Universitatea din Pavia (Italia).
2.1.2. Ambasada României în Republica Italian] se oblig] s] asigure respectarea de c]tre firma produc]toare a dimensiunilor, materialul \i
caracterele cu care urmeaz] a fi inscrip[ionat textul pe placa comemorativ], conforme cu standardele Universit][ii din Pavia.
2.1.3. Ambasada României în Republica Italian] se oblig] s] asigure amplasarea pl]cii comemorative la Univeritatea din Pavia (Italia) în
locul \i condi[iile aprobate de c]tre institu[ia italian].
2.1.4. Ambasada României în Republica Italian] se oblig] s] comunice Jude[ului S]laj finalizarea realiz]rii \i amplas]rii pl]cii comemorative
la sediul Universit][ii din Pavia.
2.1.5 Comunicare, Rela[ii Publice \i promovarea institu[ional]
a)Ambasada României în Republica Italian] se angajeaz] s] anun[e mass-media român] \i italian] de realizarea aceastei ini[iative, precum \i
s] o promoveze prin orice alte mijloace de informare public], inclusiv electronice.
b) Ambasada României în Republica Italian] se angajeaz] s] men[ioneze denumirile @@Ambasada României@@ \i @@Jude[ul S]laj@@ în textul
care va fi inscrip[ionat pe placa comemorativ], în sensul comunic]rii realiz]rii acestei ac[iuni prin cooperarea dintre cele dou] institu[ii în memoria
personalit][ii lui Simion B]rnu[iu, f]r] a aducere atingere respect]rii tuturor standardelelor \i aspectelor men[ionate la art. 2.1.1.\i art.2.1.2.
2.2. Obliga[iile Jude[ului S]laj
2.2.1. Jude[ul S]laj se oblig] s] participe cu o sum] maximal] de pân] la 1700,00 euro (TVA inclus, curs BNR la ziua efectu]rii pl][ii) la
realizarea pl]cii comemorative dedicate lui Simion B]rnu[iu.
2.2.2. Jude[ul S]laj se oblig] s] pl]teasc] Ambasadei României în Republica Italian] pre[ul aferent realiz]rii pl]cii comemorative în limitele
sumei prev]zute la art. 2.2.1., pe baza facturii emise de firma produc]toare (documentelor justificative, în copie conform cu orginalul), înso[it] de
documentele men[ionate la art.2.2.3., în 15 zile de la data comunic]rii acesteia de c]tre Ambasada României în Republica Italian] Jude[ului S]laj.
2.2.3. Factura /documentele justificative, în copie conform cu originalul, va fi înso[it] de:
a) documentarea realiz]rii pl]cii comemorative (fotografii ale pl]cii comemorative realizate)
b) garan[iile de execu[ie ale acesteia (în copie \i traduse în limba român])
c) garan[iile de conformitate cu standardele impuse de c]tre Universitatea din Pavia pentru realizarea pl]cii comemorative, respectiv
documentul care confirm] acordul institu[iei italiene asupra modelului pl]cii comemorative, a dimensiunilor, materialului \i caracterelor textului
pl]cii comemorative (în copie \i traduse în limba român])
d) documentarea privind amplasarea acesteia la Universitatea din Pavia (fotografii ale pl]cii comemorative realizate \i amplasate) înso[it] de
documentele emise de c]tre Universitatea din Pavia privind acordul amplas]rii acestei pl]ci comemorative în loca[ia indicat] de c]tre institu[ia
italian] (în copie \i traduse în limba român]).
2.2.4. În materie de comunicare, rela[ii publice \i promovare institu[ional], Jude[ul S]laj se oblig] s] anun[e mass-media român] local] de
realizarea acestei ini[iative, precum \i s] o promoveze prin orice alte mijloace de informare public], inclusiv electronice.
Articolul 3: Modalit][i de cooperare \i comunicare între P]r[i
Orice comunicare între P]r[i se va realiza în scris - prin intermediul po\tei electronice.
Articolul 4: For[a major]
4.1. Oricare dintre P]r[i este exonerat] de r]spunderea privind neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obliga[iilor asumate prin
prezentul Acord, în cazul apari[iei unui eveniment de for[] major] invocat în condi[iile legii române.
4.2. Partea care invoc] for[a major] are obliga[ia de a anun[a cealalt] Parte în scris cu privire la noile circumstan[e create, dar nu mai târziu
de 5 (cinci) zile de la apari[ia cazului de for[] major]. Notificarea trebuie înso[it] de documente doveditoare a cazului de for[] major].
Articolul 5. Legea aplicabil]
Prezentul Acord este guvernat, pus în executare \i interpretat conform legii române.
Articolul 6. Litigii
Orice controvers], litigiu, preten[ie sau conflict ivite între P]r[i, în leg]tur] cu interpretarea sau executarea prezentului Acord, vor fi rezolvate
pe cale amiabil], prin negocieri între P]r[i. În cazul imposibilit][ii sau a e\u]rii realiz]rii unei în[elegeri amiabile, litigiul va fi supus spre
solu[ionare instan[ei judec]tore\ti competente.
Art. 7. Dispozi[ii finale
7.1. Acordul se deruleaz] de la data semn]rii lui de c]tre reprezentan[ii legali ai p]r[ilor \i se încheie odat] cu plata efectuat] de c]tre Jude[ul S]laj
Ambasadei României în Republica Italian] aferent] particip]rii Jude[ului S]laj la realizarea pl]cii comemorative dedicat] lui Simion B]rnu[iu.
7.2. Placa comemorativ] dedicat] lui Simion B]rnu[iu realizat] \i amplasat] la Universitatea din Pavia (Italia) în termenii prezentului Acord,
va deveni activ patrimonial al Ambasadei României în Republica Italian].
7.3.Prezentul Acord reprezint] intergralitatea în[elegerii între P]r[i \i înlocuie\te orice în[elegere, verbal] sau scris], anterioar] semn]rii
acestuia.
7.4.Modificarea prezentului Acord poate fi facut] numai în scris, prin acordul P]r[ilor.
Întocmit ast]zi, în 2 (dou]) exemplare originale, în limba român], câte un exemplar pentru fiecare Parte.
Jude[ul S]laj,

Ambasada României
în Republica Italian]

Pre\edinte,

Ambasador,

Tiberiu MARC

George Gabriel BOLOGAN

Director executiv,
Leontina Maru\ca
Vizat juridic,

8

