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HOT}R~RI ALE CONSILIULUI JUDE{EAN
S}LAJ

HOT}RÂREA nr.66 din 24 iunie 2019 privind repartizarea sumelor pentru finan[area activit][ilor
de performan[] desf]\urate de structurile sportive locale în anul competi[ional 2019-2020.
HOT}RÂREA nr.67 din 24 iunie 2019 privind repartizarea sumelor în cadrul @@Programului
anual propriu pentru acordarea de finan[]ri nerambursabile alocate de la bugetul Jude[ului
S]laj pentru activit][i nonprofit de interes jude[ean pentru sport, tineret \i recreative@@.
HOT}RÂREA nr.68 din 24 iunie 2019 pentru completarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean
S]laj nr. 62 din 26 octombrie 1999 privind însu\irea inventarului bunurilor care alc]tuiesc
domeniul public al jude[ului.
HOT}RÂREA nr.69 din 24 iunie 2019 privind darea în administrarea Direc[iei Generale de Asisten[]
Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, a unui imobil aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj.
HOT}RÂREA nr.70 din 24 iunie 2019 privind aprobarea Monografiei economico-militar] a
Jude[ului S]laj - edi[ia 2019.
HOT}RÂREA nr.71 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
pentru obiectivul de investi[ii @@Cas] de tip familial Cire\arii@@.
HOT}RÂREA nr.72 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
pentru obiectivul de investi[ii @@Cas] de tip familial Dalia@@.
HOT}RÂREA nr.73 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
pentru obiectivul de investi[ii @@Cas] de tip familial Iris@@.
HOT}RÂREA nr.74 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
pentru obiectivul de investi[ii @@Cas] de tip familial Maria@@.
HOT}RÂREA nr.75 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
pentru obiectivul de investi[ii @@Cas] de tip familial M]gura@@.
HOT}RÂREA nr.76 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
pentru obiectivul de investi[ii @@Cas] de tip familial Silvania@@.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.66
din 24 iunie 2019
privind repartizarea sumelor pentru finan[area activit][ilor de performan[] desf]\urate de
structurile sportive locale în anul competi[ional 2019-2020
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8366 din 18.06.2019 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 8367 din 18.06.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local] \i al Direc[iei
economice;
- Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 59 din 31.05.2019 privind aprobarea regulamentului pentru finan[area
programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiin[ate pe raza unit][ii administrativ-teritoriale, constituite ca
persoane juridice f]r] scop patrimonial, de[in]toare ale certificatului de identitate sportiv]
- procesul verbal de verificare a îndeplinirii condi[iilor pentru repartizarea sumelor al Comisiei de specialitate a Consiliului
Jude[ean S]laj pentru activit][i \tiin[ifice, înv][]mânt, s]n]tate, cultur], protec[ie social], sportive \i de agrement;
- prevederile art. 18^1 \i ale art. 69 din Legea educa[iei fizice \i sportului nr. 69/2000 cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
În baza prevederilor 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. (1) Se aprob] repartizarea sumelor alocate pentru finan[area programelor sportive ale cluburilor sportive de drept
privat înfiin[ate pe raza unit][ii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice f]r] scop patrimonial, de[in]toare ale
certificatului de identitate sportiv], ce se vor desf]\ura în anul competi[ional 2019-2020, în cuantum de 3,050,00 mii lei, astfel:
a) 3,000,00 mii lei - Asocia[ia @@HANDBAL CLUB Zal]u@@, din care 1.525,00 mii lei în anul 2019;
b) 50,00 mii lei - Clubul sportiv Atletic Zal]u, din care 25,00 mii lei în anul 2019.
(2) Pentru anul bugetar 2020, sumele în cuantum de 1.500,00 lei, repartizate conform alin.(1) vor fi cuprinse în bugetul
jude[ului cu aceast] destina[ie.
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];
- Structurile sportive de la art.1.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.67
din 24 iunie 2019
privind repartizarea sumelor în cadrul @@Programului anual propriu pentru acordarea de
finan[]ri nerambursabile alocate de la bugetul Jude[ului S]laj pentru activit][i nonprofit de
interes jude[ean pentru sport, tineret \i recreative@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8319 din 14.06.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul comun de specialitate nr. 8320 din 14.06.2019 al Direc[iei economice \i al Direc[iei dezvoltare \i investi[ii;
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- Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 31 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea Programului anual propriu pentru
acordarea de finan[]ri nerambursabile alocate de la bugetul Jude[ului S]laj pentru activit][i nonprofit de interes jude[ean, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 33 din 16 aprilie 2019 privind aprobarea @@Ghidului solicitantului în vederea
atribuirii contractelor de finan[are nerambursabil] din bugetul Jude[ului S]laj pentru activit][i nonprofit de interes jude[ean
pentru sport, tineret \i recreative@@;
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit][i
nonprofit de interes general, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. d) \i alin. (5) lit. b) 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] repartizarea sumelor în cadrul @@Programului anual propriu pentru acordarea de finan[]ri nerambursabile
alocate de la bugetul Jude[ului S]laj pentru activit][i nonprofit de interes jude[ean pentru sport, tineret \i recreative@@,
conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Se împuternice\te Pre\edintele Consiliului jude[ean s] semneze contractele de finan[are pentru solicitan[ii beneficiari.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Pre\edintele Consiliului jude[ean;
- Direc[ia economic];
- Direc[ia arhitect \ef.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr. 67
din 24 iunie 2019

Situa[ia
privind repartizarea \i alocarea sumelor solicitan[ilor declara[i eligibili în cadrul @@Programului anual propriu pentru acordarea de
finan[]ri nerambursabile alocate de la bugetul Jude[ului S]laj pentru activit][i nonprofit de interes jude[ean
pentru sport, tineret \i recreative@@
DOMENIUL: TINERET |I RECREATIVE
NR.CRT

SOLICITANT

1.

PAROHIA REFORMAT}

2.

PAROHIA REFORMAT} ZAL}U

DENUMIRE PROIECT

TOTAL

SUMA

SOLICITAT}

PUNCTAJ

7.000

6.000

84

Tab]r] pentru copii @@Familia

6.500

5.000

78

ASOCIA{IA CULTURAL} PRO-

Echipamente sportive pentru

6.665

6.000

76

4.

PAROHIA REFORMAT} ZAL}U

Tab]r] cre\tin] pentru tineret

6.810

6.000

76

5.

PAROHIA REFORMAT} CEHU

Sus[inerea copiilor \i tinerilor

5.850

4.925

64

SILVANIEI

la participarea la diferite

NU|FAL}U

Concursuri educative \i

BUGET

sportive în cadrul Zilelor
@@Arany Janos@@

3.

DUMBRAVA

COM |AM|UD
BR}DET

noastr]@@

sportivii comunei \am\ud

tabere confesionale, respectiv
asigurarea de materiale

sportive pentru petrecerea
timpului liber
6.

PROTOPOPIATUL REFORMAT

Excursie în Maramure\ –

5.800

5.200

67

7.

PAROHIA ORTODOX} CHIE|D

La mi\care...dup] pe\ti\orul

6.700

6.000

78

8.

PAROHIA REFORMAT} BORLA

Tinerii în cunoa\terea

7.000

6.000

65

ZAL}U

Hida, Baia Mare- \uior \i retur
de aur

mediului înconjur]tor

3

9.

PAROHIA REFORMAT} PANIC

Tab]r] interna[ional] de tineri

10.

PROTOPOPIATUL REFORMAT

Tab]r] cre\tin] pentru tineri

cre\tini reforma[i Balaton

6.000

5.000

66

8.000

6.000

67

Fenyves-Ungaria
|IMLEU SILVANIEI

11.

PAROHIA REFORMAT} GARCEIU

Alegerea perfect]

6.000

5.400

78

12.

PAROHIA REFORMAT} ULCIUG

Tab]r] cre\tin] pentru copii

6.665

6.000

69

13.

M}N}STIREA NA|TEREA

Caravana me\te\ugurilor

6.665

6.000

86

SFANTULUI IOAN

tradi[ionale

BOTEZ}TORUL
14.

ASOCIA{IA INIMIOARE FERICITE

Ziua inimioarelor

6.665

6.000

86

15.

PAROHIA REFORMAT} JEBUC

Calea spre o via[]

13.600

6.000

72

\coala de var] Porolissum

7.010

6.000

86

PAROHIA ORTODOX} SIGHETU

Bucuria copil]riei: prietenie,

6.680

6.000

76

independent]- tab]r] de
autocunoa\tere pentru

adolescen[ii crescu[i în
Centrul de plasament
Bethesda al Parohiei
Reformate Jebuc
16.

PAROHIA ORTODOX} ROMANA
ZAL}U POROLISSUM- Biserica
Pogorarea Duhului Sfant

17.

SILVANIEI

unitate, tradi[ie cre\tin]

18.

FUNDA{IA CULTURAL} PRO-

Ziua familiei

6.800

6.000

83

19.

FUNDA{IA @@GOD TRUE LOVE@@

Educa[ia face diferen[a

6.695

6.000

78

20.

PAROHIA REFORMAT} DEJA

P]strarea valorilor \i tradi[iilor

7.200

6.000

65

21.

PAROHIA REFORMAT} Z}UAN

S]pt]mana de evanghelizare a

6.665

6.000

72

22.

ASOCIA{IA KARASZFANBAND

Tab]r] de tineret pentru

6.665

6.000

77

6.700

6.000

73

6.600

5.940

78

23.

CAM}R

ASOCIA{IA CULTURAL}

@@SZILAGY TARSASAG@@

cre\tine

tinerilor cre\tini din Z]uan
muzicieni de fanfar]

@@Rade toat] clasa@@- concurs
de muzic] \i de literatur] în
jude[ul S]laj

24.
25.
26.

ASOCIA{IA CUNUNA

@@Cine nu \tie - a juca, las] c]

MESE|ULUI

l-om înv][a@@

PAROHIA ORTODOX} GARCEIU

Excursie în S]laj \i întrecere

6.665

6.000

70

6.800

6.000

79

6.750

6.000

76

6.700

6.000

79

sportiv]

CONSILIUL CONSULTATIV AL

Activit][i sportive în cadrul

TINERILOR DIN S}LAJ

evenimentului Youth Fest

27.

PAROHIA REFORMAT} CRASNA

S]pt]mana @@Trup \i suflet

28.

PAROHIA ORTODOX} SURDUC

Caravana tematic] @@Copil]ria

s]n]tos@@ pentru tineretul din
Crasna
prin culoare \i mi\care@@Alternative s]n]toase de
petrecere a timpului liber

29.

ASOCIA{IA COLEGIUL

Concurs regional de fizic]

10.700

6.000

84

30.

ASOCIA{IA FIII SATULUI PECEIU

Bucurie în mi\care, unitate \i

7.600

6.000

85

31.

PAROHIA REFORMAT} ARCHID

@@S] cunoa\tem mai bine

6.700

6.000

81

NA{IONAL SILVANIA

TOPFIZ

diversitate la sat

Uniunea European]!@@ –

Tab]r] de tineret la \]rm]\ag
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32.
33.

ASOCIA{IA @@COPIII NO|TRI-

Tab]ra de tineret din Borla

7.000

6.000

83

PAROHIA ORTODOX} BADON

Badon - Copii, tradi[ii \i

7.375

6.000

86

S}LAJ@@

jocuri
34.
35.

PAROHIA ORTODOX}

Fiii Herecleanului – Tradi[ie,

10.130

5.900

84

ASOCIA{IA FILANTROPIA

Vara la sat – program de

7.000

5.800

86

ASOCIA{IA PROARCHID

Suflet s]n]tos într-un corp

6.700

6.000

83

2.000

1.800

81

HERECLEAN

POROLISSUM

istorie \i jocuri

integrare socio-profesional]
pentru tineri

36.

s]n]tos-Zilele sportive pentru
tineret
37.

ASOCIA{IA CULTURAL}

ZSOBOKERT JEBUCU

Footbalul, s]n]tate \i
prietenie!

TOTAL SOLICIT}RI: 212.965 LEI

DOMENIUL: SPORTIV
NR.CRT
38.
39.

SOLICITANT
ASOCIA{IA PRO-TENIS |IMLEU

SILVANIEI

CLUBUL SPORTIV ALEGRIA

DENUMIRE PROIECT

BUGET
TOTAL

SUMA

SOLICITAT}

PUNCTAJ

Stimularea tinerei

7.000

6.000

81

Deplasarea echipei de

9.600

6.000

77

6.800

6.000

93

6.700

6.000

92

6700

6000

92

genera[ii pentru sport
majorete @@Alegria@@ la

campionatul european de

majorete din Agen, Fran[a
în 30 august-1 septembrie
2019
40.

41.

ASOCIA{IA SPORTIV} KEMER

Campionat tenis de mas]

CAM}R

@@De la pasiune la

ASOCIA{IA SPORTIV} M}GURA

Educa[ie sportiv] \i

BUCIUMI

performan[]@@

determinare pentru

exploatarea beneficiilor
sportului

42.

ASOCIA{IA KAF

Ziua sportului @@Abilitati

vs dizabilit][i@@

TOTAL SOLICIT}RI: 30.000 LEI

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.68
din 24 iunie 2019
pentru completarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 62 din 26 octombrie 1999 privind
însu\irea inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al jude[ului
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8386 din 18.06.2019 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.8387 din 18.06.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 9 alin. (4) \i 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 863 din 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,
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HOT}R}|TE:
Art. I. Se completeaz] anexa la Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 62 din 26 octombrie 1999 privind însu\irea
bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al jude[ului, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, conform anexei, parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic].
Art. III. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic].

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.68
din 24 iunie 2019

Complet]ri la inventarul bunurilor care apar[in domeniului public al jude[ului S]laj
SEC{IUNEA I. BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de

Denumirea bunului

clasificare

Elemente de

Anul

Valoarea de

identificare

dobândirii sau

inventar

d]rii în

Situa[ia juridic] actual]

-lei-

folosin[]
@@Construc[iile \i terenurile aferente@@
36^36

-

Teren

Com. Mir\id, sat

Mir\id,

2018

50.850,00

Domeniu public jude[ean,

2018

922.485,00

Domeniu public jude[ean,

CF 51688, nr. cad. 51688

nr. 47

Suprafa[]: 1017
36^37

1.6.2.

Cl]dire

administrativ]

Teren aferent

mp

Com. Horoatu
Crasnei, sat

Stârciu, nr. 415
Suprafa[]

5.375,00

construit]: 459 mp

CF 51426 Horoatu Crasnei
Nr. cad. 51426 - C1
Nr. cad. 51426

Suprafa[]: 2.400
mp
36^38

-

Teren

|imleu Silvaniei,

2019

51.045,00

str.

Domeniu public jude[ean,
CF 50512 |imleu Silvaniei

Gheorghe

Nr. top. 65/a/2/1/1/1/1/c/1/1/u/7

Laz]r

Suprafa[a: 1230
mp

36^39

1.6.2.

Cl]dire

Ora\ |imleu

administrativ]

Silvaniei, str.

CF 51445 |imleu Silvaniei, nr.

Suprafa[]

Nr. cad. 51445

Teren aferent

Salcâmilor, nr. 23
construit]: 561 mp
Suprafa[]: 1015 mp
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2019

267.305,10

Domeniu public jude[ean,
cad. 51445-C1

36^40

1.6.2.

Cl]dire

administrativ]

Cl]dire anex]
Teren aferent

Ora\ |imleu

2019

Silvaniei, str.

190.120,24

Salcâmilor, nr. 17A

Domeniu public jude[ean,

CF 55042 |imleu Silvaniei, nr.
cad. 55042-C1

Suprafa[] construit]
la sol: 304 mp

54.445,51

nr. cad. 55042- C2
nr. cad. 55042

Suprafa[] construit]
la sol: 53 mp

Suprafa[]: 1189 mp
36^41

-

Teren

Ora\ul Cehu

2019

16.093,00

Silvaniei,

Domeniu public jude[ean,
CF 52276, nr. cad. 52276

Str. No[igului, f]r]
num]r

Loc numit

@@Repaskert@@
Suprafa[]: 900 mp
36^42

-

Teren

Ora\ul Cehu

2019

Silvaniei,

56.670,18

Domeniu public jude[ean,
CF 50296, nr. cad. 50296

Str.Câmpului nr.
8/A

Suprafa[]: 1.603
mp

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.69
din 24 iunie 2019
privind darea în administrarea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului
S]laj, 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. 8262 din 13.06.2019 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.8263 din 13.06.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 867 \i urm]toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. c) coroborat cu alin.(4) lit.a) \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,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] darea în administrarea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj în vederea
implement]rii proiectului @@Închiderea Centrului de Plasament pentru copii cu dizabilit][i |imleu Silvaniei@@ în cadrul
Programului Opera[ional Regional 2014-2020, axa prioritar] 8 obiective specifice 8.3., Cre\terea gradului de acoperire cu
servicii sociale grupul vulnerabil copii, a imobilului compus din teren \i construc[ii, aflat în domeniul public al Jude[ului
S]laj, identificat potrivit 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 15 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]:
a) Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
b) Direc[ia economic];
c) Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
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- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.69
din 24 iunie 2019

Denumirea bunului

Cl]dire

Elemente de identificare

Situa[ia juridic]

Loc. |imleu Silvaniei,

CF. nr. 55042- C1,

str. Salcâmului nr.17/A,

nr. cadastral 55042-C1

jude[ul S]laj.

190.120,24

suprafa[a construit] la sol: 304 mp
Cl]dire anex]

Suprafa[a construit] la sol: 53 mp

Valoare de inventar (lei)

CF nr. 55042,
nr. cadastral 55042,– C2

Teren aferent

Suprafa[] – 1.189 mp

CF nr. 55042,
nr. cadastral 55042.

54.445,51

DREPTURILE |I OBLIGA{IILE PRINCIPALE ALE ADMINISTRATORULUI

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.69
din 24 iunie 2019

DREPTURI:
S] administreze imobilul potrivit destina[iei propuse, respectiv - implementarea proiectului @@Închiderea Centrului de Plasament pentru copii
cu dizabilit][i |imleu Silvaniei@@, prin Programul Opera[ional Regional 2014-2020, axa prioritar] 8 obiective specifice 8.3., Cre\terea gradului de
acoperire cu servicii sociale grupul vulnerabil copii.
OBLIGA{II:
- S] asigure administrarea imobilului ca un bun proprietar, precum \i paza acestuia, cu men[inerea destina[iei;
- S] nu închirieze, total sau par[ial imobilul, f]r] acordul scris \i prealabil al proprietarului;
- Orice lucr]ri de modernizare/consolidare se efectueaz] numai cu acordul/avizul prealabil al Consiliului Jude[ean S]laj;
- S] încheie contracte ferme cu furnizorii de utilit][i \i s] respecte obliga[iile asumate;
- S] înregistreze în contabilitate separat toate bunurile mobile \i imobile preluate în administrare.
- La sfâr\itul fiec]rui an bugetar, cu ocazia inventarierii patrimoniului, va transmite Consiliului Jude[ean S]laj câte un exemplar din listele de
inventar, cu referire la bunurile care fac obiectul dreptului de administrare.
- În cazul revoc]rii dreptului de administrare, situa[ia privind eviden[a financiar-contabil] a imobilului va fi predat] de c]tre Direc[ia General]
de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.70
din 24 iunie 2019
privind aprobarea Monografiei economico-militar] a Jude[ului S]laj - edi[ia 2019
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8279 din 14.06.2019 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 8280 din 14.06.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 35 lit. d) din Legea ap]r]rii na[ionale a României nr. 45/1994, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protec[ia informa[iilor clasificate, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
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- art. 47 lit. f) din Legea nr. 477 din 12 noiembrie 2003 privind preg]tirea economiei na[ionale \i a teritoriului pentru
ap]rare, republicat];
- Hot]rârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor na[ionale de protec[ie a informa[iilor
clasificate în România, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 5, 6, 7 din Hot]rârea Guvernului nr. 781/2002 privind protec[ia informa[iilor secrete de serviciu;
- prevederile art. 4 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hot]rârea nr. 1174 din 25 noiembrie 2011 pentru aprobarea Instruc[iunilor
privind întocmirea \i actualizarea monografiei economico-militare a jude[ului, respectiv a municipiului Bucure\ti;
- art. 91 alin. (1) lit. f) 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] Monografia economico - militar] a Jude[ului S]laj - edi[ia 2019, conform anexei, parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] secretarul jude[ului.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Centrul Militar Jude[ean S]laj;
- Structura Teritorial] pentru Probleme Speciale S]laj;
- Administra[ia Na[ional] a Rezervelor de Stat \i Probleme Speciale;
- Secretarul Jude[ului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.71
din 24 iunie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi[ii
@@Cas] de tip familial Cire\arii@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8353 din 18.06.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 16.063 din 14.06.2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Ghidul solicitantului pentru proiectele depuse în cadrul Programului Opera[ional Regional 2014-2020 (Axa prioritar]
- 8 - @@Dezvoltarea infrastructurii de s]n]tate \i sociale@@, Obiectiv specific 8.3.Cre\terea gradului de acoperire cu servicii
sociale, grupul vulnerabil: copii) în vederea închiderii Centrului de Plasament pentru copii cu dizabilit][i din cadrul
Complexului de Servicii Sociale \imleu Silvaniei, jude[ul S]laj, \i dezvolt]rii de servicii sociale în comunitate;
- Ordinul Ministrului Muncii \i Justi[iei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip reziden[ial destinate copiilor din sistemul de protec[ie special];
- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.b) \i alin.(3) lit.f) 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] indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii, faza SF, reabilitare/extindere/modernizare
@@Cas] de tip familial Cire\arii@@, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
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Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

Principalii indicatori tehnico-economici ai investi[iei
@@Cas] de tip familial Cire\arii@@

Anex]
la Hot]r`rea nr.71
din 24 iunie 2019

Indicatori valorici
- Valoarea total] a investi[iei, inclusiv TVA: - 1.759,75070 Mii lei
- 372,59961 Mii euro (la un curs din 12 iunie 2019 de 1 euro= 4,7229 lei) din care:
- Construc[ii - montaj (C+M), inclusiv TVA:
- 1.419,64620 Mii lei
- 300,58782 Mii euro (la un curs din 12 iunie 2019 de 1 euro= 4,7229 lei)
Indicatori tehnici
- Durata de execu[ie a lucr]rilor: 10 luni
Func[ionalitate / profilul activit][ii
Îngrijire \i asisten[] social]
Capacitate
12 locuri / 6 dormitoare
Indicatori fizici teren / construc[ie
Regim de în]l[ime: P+E
Steren= 1.230mp; Sd=433,98mp; Sutil]=356,72mp; Lîmprejmuire=88,16ml
Categoria \i clasa de importan[]
Categoria de importan[]:
C - normal] cf. HG 766/1997
Clasa de importan[]:
II
cf. P100-1-2013
Clasa de importan[] - expunere:
III
cf. CR0-2012
E\alonarea investi[iei (total investi[ie/ C+M în mii lei \i mii euro cu TVA):
Valoare investi[ie / C+M
Anul 1: 1.759,75070 Mii lei / 1.419,64620 Mii lei
372,59961 Mii euro / 300,58782 Mii euro

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.72
din 24 iunie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi[ii
@@Cas] de tip familial Dalia@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8355 din 18.06.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 16068 din 14.06.2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Ghidul solicitantului pentru proiectele depuse în cadrul Programului Opera[ional Regional 2014-2020 (Axa prioritar]
- 8 - @@Dezvoltarea infrastructurii de s]n]tate \i sociale@@, Obiectiv specific 8.3.Cre\terea gradului de acoperire cu servicii
sociale, grupul vulnerabil: copii) în vederea închiderii Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale
Cehu Silvaniei, jude[ul S]laj, \i dezvolt]rii de servicii sociale în comunitate;
- Ordinul Ministrului Muncii \i Justi[iei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip reziden[ial destinate copiilor din sistemul de protec[ie special];
- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.b) \i alin.(3) lit.f) 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,
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HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii, faza SF, reabilitare/extindere/modernizare
@@Cas] de tip familial Dalia@@, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

Principalii indicatori tehnico-economici ai investi[iei
@@Cas] de tip familial DALIA@@

Anex]
la Hot]r`rea nr.72
din 24 iunie 2019

Indicatori valorici
- Valoarea total] a investi[iei, inclusiv TVA: 1.777,84295 Mii lei
- 376,43036 Mii euro (la un curs din 12 iunie 2019 de 1 euro= 4,7229 lei) din care:
- Construc[ii - montaj (C+M), inclusiv TVA: 1.436,66320 Mii lei
- 304,19090 Mii euro (la un curs din 12 iunie 2019 de 1 euro= 4,7229 lei)
Indicatori tehnici
Durata de execu[ie a lucr]rilor
10 luni
Func[ionalitate / profilul activit][ii
Îngrijire \i asisten[] social]
Capacitate
12 locuri / 6 dormitoare
Indicatori fizici teren / construc[ie
Regim de în]l[ime: Dpar[ial +P
Steren= 900mp; Sd=433,98mp; Sutil]=356,72mp; Lîmprejmuire= 148ml
Categoria \i clasa de importan[]
Categoria de importan[]:
C - normal] cf. HG 766/1997
Clasa de importan[]:
II
cf. P100-1-2013
Clasa de importan[]-expunere:
III
cf. CR0-2012
E\alonarea investi[iei (total investi[ie/ C+M în mii lei \i mii euro cu TVA):
Valoare investi[ie / C+M
Anul 1: 1.777,84295 Mii lei / 1.436,66320 Mii lei
376,43036 Mii euro / 304,19090 Mii euro

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.73
din 24 iunie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi[ii
@@Cas] de tip familial Iris@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8357 din 18.06.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 16.064 din 14.06.2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Ghidul solicitantului pentru proiectele depuse în cadrul Programului Opera[ional Regional 2014-2020 (Axa prioritar]
- 8 - @@Dezvoltarea infrastructurii de s]n]tate \i sociale@@, Obiectiv specific 8.3.Cre\terea gradului de acoperire cu servicii
sociale, grupul vulnerabil: copii) în vederea închiderii Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale
Cehu Silvaniei, jude[ul S]laj, \i dezvolt]rii de servicii sociale în comunitate;
- Ordinul Ministrului Muncii \i Justi[iei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
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serviciile sociale de tip reziden[ial destinate copiilor din sistemul de protec[ie special];
- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.b) \i alin.(3) lit.f) 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] indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii, faza SF, reabilitare/extindere/modernizare
@@Cas] de tip familial Iris@@, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

Principalii indicatori tehnico-economici ai investi[iei
@@Cas] de tip familial IRIS@@

Anex]
la Hot]r`rea nr.73
din 24 iunie 2019

Indicatori valorici
- Valoarea total] a investi[iei, inclusiv TVA: - 1.812,79025 Mii lei
- 383,82990 Mii euro (la un curs din 12 iunie 2019 de 1 euro= 4,7229 lei), din care:
- Construc[ii - montaj (C+M), inclusiv TVA: 1.469,50720 Mii lei
- 311,14510 Mii euro (la un curs din 12 iunie 2019 de 1 euro= 4,7229 lei)
Indicatori tehnici
Durata de execu[ie a lucr]rilor
10 luni
Func[ionalitate / profilul activit][ii
Îngrijire \i asisten[] social]
Capacitate
12 locuri / 6 dormitoare
Indicatori fizici teren / construc[ie
Regim de în]l[ime: Dpar[ial +P
Steren= 1.603mp; Sd=433,98mp; Sutil]=356,72mp; Lîmprejmuire=210ml
Categoria \i clasa de importan[]
Categoria de importan[]:
C - normal] cf. HG 766/1997
Clasa de importan[]:
II
cf. P100-1-2013
Clasa de importan[]-expunere:
III
cf. CR0-2012
E\alonarea investi[iei (total investi[ie/ C+M în mii lei \i mii euro cu TVA):
Valoare investi[ie / C+M
Anul 1: 1.812,79025 Mii lei / 1.469,50720 Mii lei
383,82990 Mii euro / 311,14510 Mii euro

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.74
din 24 iunie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi[ii
@@Cas] de tip familial Maria@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8363 din 18.06.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 16.066 din 14.06.2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Ghidul solicitantului pentru proiectele depuse în cadrul Programului Opera[ional Regional 2014-2020 (Axa prioritar]
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- 8 - @@Dezvoltarea infrastructurii de s]n]tate \i sociale@@, Obiectiv specific 8.3.Cre\terea gradului de acoperire cu servicii
sociale, grupul vulnerabil: copii) în vederea închiderii Centrului de Plasament pentru copii cu dizabilit][i din cadrul
Complexului de Servicii Sociale \imleu Silvaniei, jude[ul S]laj, \i dezvolt]rii de servicii sociale în comunitate;
- Ordinul Ministrului Muncii \i Justi[iei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip reziden[ial destinate copiilor din sistemul de protec[ie special];
- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.b) \i alin.(3) lit.f) 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] indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii, faza SF, reabilitare/extindere/modernizare
@@Cas] de tip familial Maria@@, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.74
din 24 iunie 2019

Principalii indicatori tehnico - economici ai investi[iei
@@Cas] de tip familial MARIA@@
Indicatori valorici
- Valoarea total] a investi[iei, inclusiv TVA:
- 1.774,74995 Mii lei
- 375,77547 Mii euro
(la un curs din 12 iunie 2019 de 1 euro= 4,7229 lei)
din care:
- Construc[ii - montaj (C+M), inclusiv TVA:
- 1.433,68820 Mii lei
- 303,56099 Mii euro
(la un curs din 12 iunie 2019 de 1 euro= 4,7229 lei)
Indicatori tehnici
Durata de execu[ie a lucr]rilor
10 luni
Func[ionalitate / profilul activit][ii
Îngrijire \i asisten[] social]
Capacitate
12 locuri / 6 dormitoare
Indicatori fizici teren / construc[ie
Regim de în]l[ime: P+E
Steren= 1.700mp; Sd=433,98mp; Sutil]=356,72mp; Lîmprejmuire=166ml
Categoria \i clasa de importan[]
Categoria de importan[]:
C - normal] cf. HG 766/1997
Clasa de importan[]:
II
cf. P100-1-2013
Clasa de importan[]-expunere:
III
cf. CR0-2012
E\alonarea investi[iei (total investi[ie/ C+M în mii lei \i mii euro cu TVA):
Valoare investi[ie / C+M
Anul 1: 1.774,74995 Mii lei / 1.433,68820 Mii lei
375,77547 Mii euro / 303,56099 Mii euro
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.75
din 24 iunie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi[ii
@@Cas] de tip familial M]gura@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8359 din 18.06.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 16.065 din 14.06.2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Ghidul solicitantului pentru proiectele depuse în cadrul Programului Opera[ional Regional 2014-2020 (Axa prioritar]
- 8 - @@Dezvoltarea infrastructurii de s]n]tate \i sociale@@, Obiectiv specific 8.3.Cre\terea gradului de acoperire cu servicii
sociale, grupul vulnerabil: copii) în vederea închiderii Centrului de Plasament pentru copii cu dizabilit][i din cadrul
Complexului de Servicii Sociale |imleu Silvaniei, jude[ul S]laj, \i dezvolt]rii de servicii sociale în comunitate;
- Ordinul Ministrului Muncii \i Justi[iei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip reziden[ial destinate copiilor din sistemul de protec[ie special];
- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.b) \i alin.(3) lit.f) 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] indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii, faza SF, reabilitare/extindere/modernizare
@@Cas] de tip familial M]gura@@, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.75
din 24 iunie 2019

Principalii indicatori tehnico-economici ai investi[iei
@@ Cas] de tip familial M]gura@@
Indicatori valorici
- Valoarea total] a investi[iei, inclusiv TVA:
- 1.702,54932 Mii lei
- 360,48812 Mii euro
(la un curs din 12 iunie 2019 de 1 euro= 4,7229 lei)
din care:
- Construc[ii - montaj (C+M), inclusiv TVA:
- 1.280,36206 Mii lei
- 271,09658 Mii euro
(la un curs din 12 iunie 2019 de 1 euro= 4,7229 lei)
Indicatori tehnici
Durata de execu[ie a lucr]rilor
12 luni
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Func[ionalitate / profilul activit][ii
Îngrijire \i asisten[] social]
Capacitate
12 locuri / 6 dormitoare
Indicatori fizici teren / construc[ie
Regim de în]l[ime: Dpar[ial +P
Steren= 1.015mp; Sd=497,25mp; Sutil]=385,10mp; Lîmprejmuire=85,00ml
Categoria \i clasa de importan[]
Categoria de importan[]:
C - normal] cf. HG 766/1997
Clasa de importan[]:
II
cf. P100-1-2013
Clasa de importan[]-expunere:
III
cf. CR0-2012
E\alonarea investi[iei (total investi[ie/ C+M în mii lei \i mii euro cu TVA):
Valoare investi[ie / C+M
Anul 1: 1.702,54932 Mii lei / 1.280,36206 Mii lei
360,48812 Mii euro / 271,09658 Mii euro

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.76
din 24 iunie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi[ii
@@Cas] de tip familial Silvania@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8365 din 18.06.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 16.067 din 14.06.2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Ghidul solicitantului pentru proiectele depuse în cadrul Programului Opera[ional Regional 2014-2020 (Axa prioritar]
- 8 - @@Dezvoltarea infrastructurii de s]n]tate \i sociale@@, Obiectiv specific 8.3.Cre\terea gradului de acoperire cu servicii
sociale, grupul vulnerabil: copii) în vederea închiderii Centrului de Plasament pentru copii cu dizabilit][i din cadrul
Complexului de Servicii Sociale \imleu Silvaniei, jude[ul S]laj, \i dezvolt]rii de servicii sociale în comunitate;
- Ordinul Ministrului Muncii \i Justi[iei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip reziden[ial destinate copiilor din sistemul de protec[ie special];
- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.b) \i alin.(3) lit.f) 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] indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii, faza SF, reabilitare/extindere/modernizare
@@Cas] de tip familial Silvania@@, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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Principalii indicatori tehnico - economici ai investi[iei
@@Cas] de tip familial Silvania@@
Indicatori valorici
Valoarea total] a investi[iei, inclusiv TVA:
- 2.045,72921 Mii lei
- 433,15107 Mii euro
(la un curs din 12 iunie 2019 de 1 euro= 4,7229 lei)
din care:
- Construc[ii - montaj (C+M), inclusiv TVA:
- 1.579,55721 Mii lei
- 334,44646 Mii euro
(la un curs din 12 iunie 2019 de 1 euro= 4,7229 lei)
Indicatori tehnici
Durata de execu[ie a lucr]rilor
12 luni
Func[ionalitate / profilul activit][ii
Îngrijire \i asisten[] social]
Capacitate
12 locuri / 6 dormitoare
Indicatori fizici teren / construc[ie
Regim de în]l[ime: Dpar[ial +P
Steren= 1.189mp; Sd=642,66mp; Sutil]=474,15mp; Lîmprejmuire=168ml
Categoria \i clasa de importan[]
Categoria de importan[]:
C - normal] cf. HG 766/1997
Clasa de importan[]:
II
cf. P100-1-2013
Clasa de importan[]-expunere:
III
cf. CR0-2012
E\alonarea investi[iei (total investi[ie/ C+M în mii lei \i mii euro cu TVA):
Valoare investi[ie / C+M
Anul 1: 2.045,72921 Mii lei / 1.579,55721 Mii lei
433,15107 Mii euro / 334,44646 Mii euro
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Consiliul Jude[ean S]laj
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telefon 0260/662064, fax 0260/661097,
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ISSN 1222-9601
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Anex]
la Hot]r`rea nr.76
din 24 iunie 2019

