
ROMÂNIA          
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
  

HOTĂRÂREA nr.120  
din 30 septembrie 2022 

privind actualizarea valorii totale a proiectului „Restaurare ansamblu Castel Beldy“  
depus spre finanțare în cadrul PNRR 

  
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 16462 din 19.09.2022  al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 16464 din 19.09.2022 al Direcţiei economice şi al 

Direcţiei investiții și programe publice; 
- prevederile Ghidului specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente 

Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV. 
Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11. Turism și Cultură, Investiția I1 – 
Promovarea celor 12 rute turistice/culturale; 

- prevederile Instrucțiunii nr.2/11.08.2022 a Ministrului Investițiilor și Proiectelor 
Europene, privind interpretarea unitară a eligibilității sumelor prevăzute în anumite linii 
bugetare cuprinse în bugetul cererilor de finanțare depuse în cadrul Componentei C11 - 
Turism și cultură Investiția 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale - PNRR 

- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f)  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. Se actualizează valoarea totală a proiectului „Restaurare ansamblu Castel Beldy” 
depus spre finanțare în cadrul PNRR, la suma de 34.685.044,71 lei (inclusiv TVA), din care 
valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 21.914.415,23 lei (inclusiv TVA), calculată în 
conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din cadrul Ghidului solicitantului. 

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri, art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 84 din 
30 iunie 2022 privind aprobarea proiectului „Restaurare ansamblu Castel Beldy“ și depunerea 
spre finanțare în cadrul PNRR, își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului 
Judeţean Sălaj, Direcţia economică și Direcţia investiții și programe publice. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj; 
- Direcția juridică și administrație locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții și programe publice. 
 

     PREŞEDINTE,                                             Contrasemnează: 
                                                      SECRETARUL GENERAL JUDEŢULUI,  
   Dinu Iancu-Sălăjanu                                                                
                                                                                      Cosmin-Radu Vlaicu 


