
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA nr.166  
din 27 octombrie 2021 

privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Sălaj și Comuna 
Buciumi pentru realizarea activităților necesare valorizării rezultatelor 

proiectului “Circuitul castrelor romane din Județul Sălaj”   
  

 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;    
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 19.971 din 19.10.2021 al preşedintelui Consiliului  
Judeţean Sălaj; 
- raportul de specialitate comun nr. 19.972 din  19.10.2021 al Direcţiei 
patrimoniu și Direcției monitorizare investiții publice; 
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) raportate la prevederile art.294 alin. (3) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările 
ulterioare. 
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul              

administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Aprobă acordul de parteneriat între Județul Sălaj și Comuna Buciumi, 
pentru realizarea activităților necesare valorizării rezultatelor proiectului “Circuitul 
castrelor romane din Județul Sălaj”, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Sălaj pentru 
semnarea acordului de parteneriat. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
președintele Consiliului Județean Sălaj, Direcţia patrimoniu și Direcția monitorizare 
investiții publice. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- președintele Consiliului Județean Sălaj; 
 Direcția juridică și administrație locală; 
 Direcţia patrimoniu; 
- Direcția monitorizare investiții publice; 
 Comuna Buciumi.  

 
          PREŞEDINTE,                            Contrasemnează: 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
    Dinu Iancu - Sălăjanu            
                                             Cosmin - Radu Vlaicu 



 
 

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.166 din 27 octombrie 2021 privind 
aprobarea acordului de parteneriat între Județul Sălaj și Comuna Buciumi pentru 

realizarea activităților necesare valorizării rezultatelor proiectului “Circuitul castrelor 
romane din Județul Sălaj”   

 
 
  
 

ACORD DE PARTENERIAT 
între Judeţul Sălaj şi Comuna Buciumi pentru realizarea activităților necesare 

valorizării rezultatelor proiectului “Circuitul castrelor romane din Județul 
Sălaj” 

 
 

I. CADRUL GENERAL   
 

 Prezentul acord se încheie în vederea realizării în comun a activităților 
necesare pentru punerea în valoare și exploatarea în interes public general a 
rezultatelor proiectului “Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj”.  
 
II. PĂRŢILE ACORDULUI 
 

Județul Sălaj, cu sediul în Zalău, str. 1 Decembrie 1918, nr.11, telefon 
0260-614120, fax 0260-661097, cod de înregistrare fiscala 4494764, reprezentat 
prin Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj – Dinu Iancu-Sălăjanu, în calitate de 
partener 

şi 
Comuna Buciumi, reprezentată prin domnul Ioan-Eugen Lazăr, primar al 

comunei, cu sediul în comuna Buciumi, judeţul Sălaj, str. Principală, nr. 124 – 
partener 
 
Au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat. 
 
III. OBIECTUL ACORDULUI 
 

Obiectul prezentului acord constă în realizarea tuturor activităților necesare 
în vederea conservării, menținerii în bune condiții, promovării și utilizării, în 
interes public general, a rezultatelor proiectului “Circuitul castrelor romane din 
judeţul Sălaj”, investiție realizată în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2007 – 2013, prin care au fost accesate fonduri structurale post aderare în 
cadrul POR, prin intermediul axei prioritare 5, DMI 5.1 ”Restaurarea şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe”. 
 



IV.  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRŢILOR 
 

a) Partenerii au dreptul să se consulte reciproc în privinţa propunerilor pentru 
realizarea unor investiții sau a oricăror lucrări care urmează a fi executate 
pentru derularea parteneriatului. 

 
V. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 
 
Obligaţiile şi responsabilităţile județului  
 

a) să realizeze aranjamentele instituţionale necesare în diferitele etape de 
derulare a parteneriatului; 

b) să asigure managementul în derularea parteneriatului; 
c) să asigure buna funcționare, mentenanța și autorizarea instalațiilor de 

transport pe plan înclinat; 
d) să asigure paza imobilului, teren și construcții ce constituie ansamblul 

,,Castrul Roman Buciumi”; 
e) să asigure întreținerea instalațiilor sanitare, electrice, și a clădirilor; 
f) în cazul unui prejudiciu, partenerii răspund solidar; 
 

Obligaţiile şi responsabilităţile comunei 
 

a) să identifice şi să pună la dispoziţie drumurile de acces şi orice alte 
facilităţi/utilităţi  necesare derulării parteneriatului; 

b) să se asigure că terenurile/drumurile respective sunt libere de orice sarcini şi 
nu fac obiectul unor situaţii litigioase; 

c) să furnizeze informaţiile necesare pentru promovarea, implementarea și  
derularea parteneriatului; 

d) partenerii sunt obligaţi să-și furnizeze orice informaţii sau documente 
necesare pentru derularea parteneriatului; 

e) în cazul unui prejudiciu, partenerii răspund solidar;    
f) să asigure plata facturilor de utilități, respectiv: apă, energie electrică, etc. 

 
VI. DURATA ACORDULUI 
 

Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată și intră în vigoare de la 
data semnării acestuia de către părţi. 

Prezentul acord poate înceta la solicitarea oricăreia din părți, în urma 
notificării celeilalte părți cu 60 de zile înainte de data încetării. 
 
VII. DISPOZIŢII FINALE  
 

a) Modificările la prezentul Acord se vor efectua prin act adiţional, cu acordul 
scris al părţilor semnatare. 

b) Părţile convin că prezentul acord este guvernat de legea română. 



c) Toate posibilele litigii rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe 
care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de 
instanţele competente. 

d) Prezentul Acord s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte un exemplar 
pentru fiecare parte. 

 
JUDEŢUL SĂLAJ 

 
Preşedintele 

CONSILIULUI JUDEŢEAN  
SĂLAJ, 

 
Dinu Iancu-Sălăjanu 

 
 
 

COMUNA BUCIUMI 
 
 

Primar, 
 
 

Ioan-Eugen Lazăr  
 
 
 
 
 
 

 
 


