MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXIX, Nr.3
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
14 ianuarie 2019
|I ALTE ACTE

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
JUDE{EAN S}LAJ
HOT}RÂREA nr. 160 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea apartament]rii
imobilului situat în municipiul Zal]u, str. Avram Iancu nr.29, aflat în domeniul public al
Jude[ului S]laj

2

HOT}RÂREA nr. 161 din 21 decembrie 2018 privind darea în administrare Spitalului
Jude[ean de Urgen[] Zal]u a unui imobil aflat în domeniul public al jude[ului S]laj

2

HOT}RÂREA nr. 162 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea Anexei nr. 3b la
Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea num]rului
de posturi, organigramei \i statului de func[ii ale unor institu[ii publice din subordinea
Consiliului Jude[ean S]laj, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare

4

HOT}RÂREA nr. 163 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea cuantumului cotiza[iei
Jude[ului S]laj, ca membru în @@Asocia[ia Regional] pentru Dezvoltarea Infrastructurii din
bazinul hidrografic Some\-Tisa@@

5

HOTÂRÂREA nr. 164 din 21 decembrie 2018 privind solicitarea trecerii unui imobil din
domeniul public al municipiului Zal]u \i din administrarea Consiliului Local Zal]u, în
domeniul public al Jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj

6

HOT}RÂREA nr. 165 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea acordului de cooperare
dintre Jude[ul S]laj, Academia Român] - Filiala Cluj-Napoca - Institutul de Arheologie \i
Istoria Artei, Universitatea Tehnic] din Cluj-Napoca \i Centrul de Cercet]ri Biologice Jibou

6

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 160
din 21 decembrie 2018
privind aprobarea apartament]rii imobilului situat în municipiul Zal]u, str. Avram Iancu nr.29,
aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 18262 din 12.12.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 18.263 din 12.12.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul \i publicitatea imobiliar], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;
- art. 91 alin. (1) lit. (c) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] apartamentarea imobilului înscris în CF 66297 Zal]u, situat în municipiul Zal]u, str. Avram Iancu nr.29,
aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj, în 28 de unit][i individuale, conform documenta[iei cadastrale prev]zute în
anex], care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie local].
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Oficiul de Cadastru \i publicitate Imobiliar] S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

*NOT}: Anexele la Hot]r`rea nr.160 din 21 decembrie 2018 pot fi vizualizate pe site-ul Consiliului Jude[ean S]laj www.cjsj.ro- la Sec[iunea Consiliul jude[ean/Hot]r`ri.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 161
din 21 decembrie 2018
privind darea în administrare Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u a unui imobil aflat în
domeniul public al Jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.18.136 din 11.12.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.18.137 din 11.12.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 867 \i urm]toarele din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. c) \i art. 123 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
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HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] darea în administrare Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u a unui imobil situat în municipiul Zal]u,
strada Simion B]rnu[iu nr. 67, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj, înscris în Cartea Funciar] nr. 69184, nr. cadastral
69184-C3, identificat conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Predarea-primirea imobilului prev]zut la art.1 se face pe baz] de protocol, încheiat în termen de 10 zile de la data
prezentei hot]râri, în care se vor men[iona drepturile \i obliga[iile p]r[ilor stabilite conform Anexei nr.2, parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.161
din 21 decembrie 2019

Nr.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Valoare de inventar

crt.
1.

Situa[ia juridic] actual]

(lei)
Cl]dire

Municipiul Zal]u,

36.824.063,82

Domeniu public jude[ean,

str. Simion B]rnu[iu, nr. 67

Cartea Funciar] nr. 69184,

Suprafa[] construit] la sol: 1.949 mp

nr. cadastral 69184-C3 Zal]u

Suprafa[] desf]\urat]: 14.247 mp
Vecin]t][i:



N,V,S – domeniul public al municipiului Zal]u



E – domeniul public al Jude[ului S]laj – Spitalul
jude[ean de Urgen[] Zal]u

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.161
din 21 decembrie 2019
DREPTURILE |I OBLIGA{IILE PRINCIPALE ALE ADMINISTRATORULUI
Drepturile \i obliga[iile administratorului
(1) Administratorul se oblig] s] procedeze la preluarea bunurilor înscrise în Cartea Funciar] nr. 69184, nr. cadastral 69184-C3 Zal]u, pe baza
procesului verbal de predare-primire.
(2) Administratorul va folosi bunul pentru desf]\urarea activit][ii Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u.
(3) S] p]streze în bune condi[ii bunurile încredin[ate, s] nu le degradeze sau deterioreze, pe toat] durata administr]rii, în caz contrar
obligându-se s] r]spund] de distrugerea total] sau par[ial] a acestora.
(4) Administratorul va efectua pe cheltuiala sa lucr]rile de amenajare, între[inere, repara[ii sau înlocuire a elementelor de construc[ii \i instala[ii
din folosin[a exclusiv], dac] este cazul, precum \i s] repare \i s] înlocuiasc] la timp elementele de construc[ii \i instala[ii deteriorate, astfel încât s]
nu aduc] prejudicii proprietarului.
(5) Administratorul îl va în\tiin[a imediat pe proprietar despre orice ac[iune a unei ter[e persoane care îi tulbur] folosin[a.
(6) S] între[in] imobilul întocmai ca un bun proprietar \i s] ob[in] toate autoriza[iile sau avizele prev]zute de lege în vederea bunei func[ion]ri.
(7) În cazul efectu]rii de repara[ii capitale sau curente la bunul primit în administrare, titularul dreptului de administrare se oblig] s] solicite
în scris acordul proprietarului în leg]tur] cu lucr]rile ce urmeaz] s] fie realizate. Proprietarul poate desema un specialist petru verificarea devizelor
de lucr]ri, urmâd a-\i exprima acordul sau refuzul cu privire la realizarea repara[iilor.
(8) S] asigure paza imobilului.
(9) S] închirieze, în condi[iile legii, bunul primit în administrare, sau p]r[i din acesta.
(10) S] vireze 30% din suma reprezentând chiria lunar] total], stabilit] prin contractele de închiriere cu ter[ii, în contul proprietarului.
(11) S] nu dezmembreze imobilul sau s] constituie sarcini sau servitu[i asupra acestuia.
(12) S] permit] accesul proprietarului la bunul încredin[at, pentru a controla starea acestuia \i folosirea sa, potrivit destina[iei stabilite.
(13) La încetarea din orice cauz] a dreptului de administrare, administratorul, va restitui proprietarului bunul, în aceea\i stare în care l-a primit.
(14) La sfâr\itul fiec]rui an bugetar, cu ocazia inventarierii patrimoniului public primit în administrare, va transmite Consiliului Jude[ean S]laj
câte un exemplar din listele de inventar.
(15) S] înregistreze în contabilitate separat toate bunurile mobile \i imobile din domeniul public \i preluate în administrare.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 162
din 21 decembrie 2018
pentru modificarea Anexei nr. 3b la Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 21 din 29 martie 2018
privind aprobarea num]rului de posturi, organigramei \i statului de func[ii ale unor institu[ii
publice din subordinea Consiliului Jude[ean S]laj, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 18.351 din 13.12.2018 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 18.352 din 13.12.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. I. (1) Se modific] Anexa nr. 3b la Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea
num]rului de posturi, organigramei \i statului de func[ii ale unor institu[ii publice din subordinea Consiliului Jude[ean S]laj,
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
(2) Celelalte prevederi ale Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr. 21 din 29 martie 2018, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, r]mân neschimbate.
Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Biblioteca Jude[ean] @@Ioni[] Scipione B]descu@@ S]laj.
Art. III. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Pre\edintele, vicepre\edin[ii Consiliului jude[ean, administratorul public \i secretarul jude[ului;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Biblioteca Jude[ean] @@Ioni[] Scipione B]descu@@ S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.162
din 21 decembrie 2019
STAT DE FUNC{II
BIBLIOTECA JUDE{EAN} S}LAJ

Nr.

Denumirea func[iei

crt.
Execu[ie

Nivelul

Gradul

studiilor

Grad

Trea-

Posturi

Nr.

profesio-

pt]

Gra-

aprobate

post

nal

de

da[ia

în Hot. CJ

uri

Treapt]

salari-

51/ 31 mai

Ian.

Profesio-

zare

2018

2019

Conducere

Nr. de

nal]

I.

Func[ii publice (a +b)

a).

Func[ii publice de

-

-

-

-

-

-

-

-

conducere

b).

Func[ii publice de
execu[ie

II.

Personal contractual

35

35

4

4

(a+b)

a).

Personal de conducere:

4

- director-manager

S

II

1

1

•

contabil \ef

S

II

1

1

•

\ef serviciu

S

II

1

1

•

\ef birou

S

II

1

1

31

31

13

13

b).

Personal contractual de execu[ie
•

bibliotecar

S

IA

2-5

•

bibliotecar

S

IA

5

1

1

documentarist
•

bibliotecar – metodist

S

I

3

1

1

•

bibliotecar

S

I

3-5

2

2

•

bibliotecar- arhivist

S

I

2

1

1

•

bibliotecar

S

II

1

1

2

•

economist

S

IA

5

1

1

•

referent

S

I

4

1

1

-

bibliotecar

SSD

I

4

1

1

M

IA

5

1

1

M/G

-

5

1

0

•

bibliotecar

- mânuitor carte
•

operator.

M

I

5

1

1

•

administrator

M

I

5

1

1

•

muncitor

M/G

I

1-5

3

3

•

îngrijitor

M/G

I

4-5

2

2

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 163
din 21 decembrie 2018
privind aprobarea cuantumului cotiza[iei Jude[ului S]laj, ca membru în @@Asocia[ia Regional]
pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul hidrografic Some\-Tisa@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 18425 din 13.12.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 18426 din 13.12.2018 al Direc[iei economice;
- prevederile Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 44 din 29 mai 2003 privind participarea Consiliului Jude[ean
S]laj ca membru fondator la constituirea @@Asocia[iei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul hidrografic
Some\-Tisa@@ S]laj;
- art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonan[a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia[ii \i funda[ii, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 12 alin (1), art. 91 alin. (3) \i alin. (5) pct. 8 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art. 1. Se aprob] cuantumul cotiza[iei Jude[ului S]laj ca membru în @@Asocia[ia Regional] pentru Dezvoltarea Infrastructurii
din bazinul hidrografic Some\-Tisa@@ S]laj, în sum] de 120,00 mii lei, începând cu anul 2019.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj \i Direc[ia
economic].
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- @@Asocia[ia Regional] pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul hidrografic Some\-Tisa@@.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
5

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOTÂRÂREA nr. 164
din 21 decembrie 2018
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al municipiului Zal]u \i din
administrarea Consiliului Local Zal]u, în domeniul public al Jude[ului S]laj \i administrarea
Consiliului Jude[ean S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. 18483 din 14.12.2018 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
-raportul de specialitate nr. 18485 din 14.12.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie public] local];
-art. 9 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Solicit] trecerea din domeniul public al municipiului Zal]u \i din administrarea Consiliului Local Zal]u, în
domeniul public al Jude[ului S]laj \i în administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, teren, situat în Municipiul Zal]u, str.
Simion B]rnu[iu, nr.67, jude[ul S]laj, având datele de identificare prev]zute în anexa, parte integrant] din prezenta hot]râre,
declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public jude[ean, a unui imobil.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie public] local] Serviciul administrarea domeniului public \i privat al jude[ului.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
-Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
-Direc[ia economic];
-Primarul Municipiului Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.164
din 21 decembrie 2019
Nr.crt.
1

Denumirea bunului
Teren

Elemente de identificare
Zal]u, str. Simion B]rnu[iu, nr.67
Suprafa[a – 3267 mp;

Situa[ia juridic] actual]
CF nr. 69542,
nr. cadastral 69542

Vecin]t][i :
N, V, S – domeniul public al municipiului Zal]u;
E– Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 165
din 21 decembrie 2018
privind aprobarea acordului de cooperare dintre Jude[ul S]laj, Academia Român]-Filiala
Cluj-Napoca - Institutul de Arheologie \i Istoria Artei, Universitatea Tehnic] din Cluj-Napoca \i
Centrul de Cercet]ri Biologice Jibou
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.18606 din 18.12.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;

6

- raportul de specialitate nr.18607 din 18.12.2018 al Compartimentului turism, tradi[ii locale, patrimoniu cultural imaterial,
înv][]mânt \i dezvoltare local];
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) \i alin. (6) lit. a) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Aprob] acordul de cooperare dintre Jude[ul S]laj, Academia Român]-Filiala Cluj-Napoca - Institutul de Arheologie
\i Istoria Artei, Universitatea Tehnic] din Cluj-Napoca \i Centrul de Cercet]ri Biologice Jibou.
Art. 2. Se împuternice\te Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj s] semneze acordul.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj;
- Compartimentul turism, tradi[ii locale, patrimoniu cultural imaterial, înv][]mânt \i dezvoltare local].
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Compartimentul turism, tradi[ii locale, patrimoniu cultural imaterial, înv][]mânt \i dezvoltare local];
- Academia Român]-Filiala Cluj-Napoca - Institutul de Arheologie \i Istoria Artei;
- Universitatea Tehnic] din Cluj-Napoca;
- Centrul de Cercet]ri Biologice Jibou.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.165
din 21 decembrie 2019

România
Jude[ul S]laj
Nr......................
Academia Român]-Filiala Cluj-Napoca
Institutul de Arheologie \i Istoria Artei
Nr...........................

Ministerul Educa[iei Na[ionale
Centrul de Cercet]ri Biologice Jibou
Nr............................
Universitatea Tehnic] din Cluj-Napoca
Nr...........................

ACORD DE COOPERARE
în vederea identific]rii \i implement]rii de solu[ii inovative pentru valorizarea turistic] a Complexului Arheologic Porolissum
Încheiat între:
1.Jude[ul S]laj, cu sediul în Zal]u, Pia[a 1 Decembrie 1918, nr. 12, jude[ul S]laj, cod fiscal 4494764, tel. 0260-662035, fax. 0260-661097,
reprezentat prin Marc Tiberiu, pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj \i Leontina-Lucica Maru\ca, director executiv;
2.Centrul de Cercet]ri Biologice Jibou, cu sediul în Jibou, str. Wesselenyi Miklos, nr. 16, jud. S]laj, cod fiscal 4494986, reprezentat prin dr.
Sicora Cosmin, director general;
3.Academia Român] - Filiala Cluj-Napoca - Institutul de Arheologie \i Istoria Artei Cluj Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii, nr.
9, 400015, tel/fax.0264-592363, 0264-596889, cod fiscal 4378905, reprezentat] prin acad. Emil Burzo, pre\edinte, ec. Dumitru Pan[a, contabil
\ef, acad. Marius Porumb, Director;
4.Universitatea Tehnic] Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, 400114, tel. 0264-592055, cod fiscal 4288306,
cont IBAN RO75TREZ21620F332000XXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat] prin prof.dr.ing. Vasile [opa, rector \i ec. Adriana
Ochi\, director economic;
Având în vedere atribu[iile \i competen[ele fiec]rui partener, s-a încheiat prezentul acord care stabile\te organizarea \i desf]\urarea, în comun,
a unor activit][i în vederea realiz]rii unor proiecte de interes public jude[ean privind punerea în valoare a Complexului Arheologic Porolissum.
- Scopul \i obiectivele acordului:
Scopul acordului îl constituie cooperarea p]r[ilor în vederea identific]rii \i implement]rii de solu[ii inovative pentru valorizarea turistic] a
Complexului Arheologic Porolissum.
În baza prezentului acord de cooperare vor fi elaborate proiecte punctuale, ce vor fi realizate prin cooperarea între Jude[ul S]laj - Consiliul
Jude[ean S]laj în calitate de beneficiar \i una sau mai multe dintre p]r[ile sus amintite.
- Durata acordului
Prezentul acord se încheie pe o perioad] de 5 ani, începând cu data semn]rii acestuia, cu posibilitatea de prelungire prin act adi[ional.
Drepturile \i obliga[iile p]r[ilor
1.1.Obliga[iile Jude[ului S]laj
a) va facilita accesul partenerilor în zona de interes(Complexul arheolocic Porolissum);
b) va suporta/asigura cheltuielile aferente realiz]rii obiectivelor parteneriatului (ex. documentare, transport, diurna) \i va achizi[iona serviciile
\i lucr]rile necesare realiz]rii proiectelor ce vor viza implementarea solu[iilor de punere în valoare turistic] a sitului;
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c) de a concura la promovarea partenerilor.
1.2.Obliga[iile Centrului de Cercet]ri Biologice Jibou
a) realizarea unui studiu floristic complex;
b) valorificarea studiului în sensul p]str]rii compozi[iei floristice specifice zonei;
c) utilizarea speciilor pentru amenajarea peisagistic], inclusiv a cl]dirilor \i vestigiilor din sit;
d) va organiza sesiuni de comunic]ri \tiin[ifice pe teme de interes;
e) va încerca s] încheie parteneriate cu alte entit][i \tiin[ifice (universit][i din [ar] \i str]in]tate);
f) extinderea cercet]rilor floristice la întregul limes dacic;
g) de a concura la promovarea partenerilor.
1.3. Obliga[iile Institutului de Arheologie \i Istoria Artei
a) va furniza datele \tiin[ifice ob[inute în urma cercet]rilor arheologice aferente viitoarelor proiecte de punere în valoare turistic] a sitului;
b) va acorda consultan[] de specialitate partenerilor în vederea realiz]rii obiectivelor;
c) va disemina prin mijloace de comunicare în masa audio- vizuale \i scrise valoarea \i semnifica[ia istoric] a sitului Porolissum;
d) de a concura la promovarea partenerilor.
1.4. Obliga[iile Universit][ii Tehnice Cluj
a) ofer] consultan[] \i particip] în limita resurselor disponibile puse la dispozi[ie de parteneri la realizarea machetei virtuale a castrului \i ora\ului;
b) ofer] consultan[] \i sprijin] Jude[ul S]laj - Consiliul Jude[ean S]laj pentru redactarea de proiecte în vederea de acces]rii de fonduri
nerambursabile având ca obiect reconstituirea virtual] a castrului \i ora\ului;
c) asigur] asisten[] \tiin[ific] partenerilor;
d) va organiza sesiuni de comunic]ri \tiin[ifice pe teme de interes;
e) de a concura la promovarea partenerilor;
2.1. Drepturile Jude[ului S]laj
a) de a beneficia de rezultatele ob[inute în cadrul parteneriatului;
b) dreptul de a beneficia de promovare din partea partenerilor;
2.2.Drepturile Centrului de Cercet]ri Biologice Jibou
a) dreptul de a beneficia de promovare din partea partenerilor;
2.3. Drepturile Institutului de Arheologie \i Art]
a)de a beneficia de rezultatele ob[inute în cadrul parteneriatului;
b)dreptul de a beneficia de promovare din partea partenerilor;
2.4.Drepturile Universit][ii Tehnice Cluj
a) de a beneficia de rezultatele ob[inute în cadrul parteneriatului;
b) dreptul de a beneficia de promovare din partea partenerilor;
Responsabilii cu elaborarea proiectelor \i derularea lor
Jude[ul S]laj: Sergiu Panie - Vicepre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj, Cristian Ionescu - consilier la Compartimentul turism, tradi[ii
locale, patrimoniu cultural imaterial, înv][]mânt \i dezvoltare local];
Academia Român] - Filiala Cluj-Napoca - Institutul de Arheologie \i Istoria Artei: Prof. Dr. Habil. Coriolan H. Opreanu, Dr. Vlad
A.L]z]rescu;
Centrul de Cercet]ri Biologice Jibou: Prof. Dr. Cosmin Sicora;
Universitatea Tehnic] Cluj-Napoca: Prof. Dr. C]lin Neam[u.
Alte dispozi[ii
P]r[ile vor ac[iona în spiritul bunei credin[e \i vor organiza în mod corespunz]tor ducerea la îndepinire a prevederilor prezentului acord.
Eventualele cheltuieli aferente atingerii obiectivului prezentului acord se vor stabili pe parcusul derul]rii, urmând a fi men[ionate prin
act adi[ional;
3. Acordul poate fi modificat \i/sau completat, prin act adi[ional semnat de c]tre p]r[i, la ini[iativa oric]reia dintre acestea.
4. Eventualele divergen[e/litigii ap]rute în derularea prezentului acord vor fi solu[ionate pe cale amiabil] între p]r[i. Dac] în termen de 15 zile
de la apari[ia divergen[elor, p]r[ile nu reu\esc rezolvarea amiabil] a acestora, fiecare parte poate solicita solu[ionarea de c]tre instan[a competent]
din România.
5. Orice comunicare între p]r[i, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie transmis] în scris. Orice document scris trebuie înregistrat
atât în momentul transmiterii, cât \i în momentul primirii. Comunic]rile se pot face prin po\t], fax sau email, cu condi[ia confirm]rii în scris a
primirii comunic]rii.
Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat azi ................., în patru exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare dintre semnatari.
Jude[ul S]laj

Centrul de Cercet]ri Biologice Jibou

Pre\edinte,
Marc Tiberiu

Director general,
Dr. Sicora Cosmin

Director executiv,
Maru\ca Leontina-Lucica

Contabil \ef,
..................................

Vizat juridic,
.........................................

Vizat juridic,
..................................

Institutul de Arheologie \i Art]

Universitatea Tehnic] Cluj-Napoca

Director,
Acad. Porumb Marius

Rector,
Prof.dr.ing. [opa Vasile

Contabil \ef,
Ec. Pan[a Dumitru

Director economic,
Ec. Ochi\ Adriana

Vizat juridic,
Albanesi Albert

Vizat juridic,
..........................
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