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26 noiembrie
2019

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI JUDE{EAN
S}LAJ
HOT}RÂREA nr.129 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului @@|imleu 2 - Închiderea Centrului de Plasament
|imleu-Silvaniei \i înfiin[area a dou] case de tip familial: Casa de tip familial CIRE|ARII, în localitatea |imleu-Silvaniei \i Casa
de tip familial MARIA, în localitatea Crasna@@ \i a cofinan[]rii necesare implement]rii acestuia în cadrul Programului Opera[ional
Regional 2014-2020, Axa Prioritar] 8, Obiectiv Specific 8.3. - Cre\terea gradului de acoperire cu servicii sociale
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HOT}RÂREA nr.130 din 28 octombrie 2019 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului
Zal]u \i administrarea Consiliului Local al Municipiului Zal]u, în domeniul public al Jude[ului S}LAJ \i administrarea Consiliului
Jude[ean S]laj

5

HOT}RÂREA nr.131 din 28 octombrie 2019 privind retragerea dreptului de administrare conferit Universit][ii Tehnice
Cluj- Napoca asupra unor spa[ii din imobilul situat în municipiul Zal]u, strada Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al
Jude[ului S]laj

6

HOT}RÂREA nr.132 din 28 octombrie 2019 privind darea în administrarea Centrului \colar pentru Educa[ie Incluziv] @@
Speran[a@@ Zal]u, a unor spa[ii din imobilul situat în municipiul Zal]u, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj

7

HOT}RÂREA nr.133 din 28 octombrie 2019 privind retragerea dreptului de administrare conferit Centrului de Cultur] \i
Art] al Jude[ului S}LAJ asupra unui imobil situat în municipiul Zal]u, Pia[a 1 Decembrie 1918 nr.11, aflat în domeniul public
al Jude[ului S]laj

8

HOT}RÂREA nr.134 din 28 octombrie 2019 privind darea în administrare Centrului de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj, a
unor spa[ii din imobilul situat în municipiul Zal]u, str. Avram Iancu nr.29, aflat în domeniul public al jude[ului S]laj

9

HOT}RÂREA nr.135 din 28 octombrie 2019 privind darea în administrare Centrului de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj,
a unui imobil situat în municipiul Zal]u, Pia[a 1 Decembrie 1918 nr.12, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj

10

HOT}RÂREA nr.136 din 28 octombrie 2019 privind darea în folosin[] gratuit] Asocia[iei Na[ionale a Surzilor din RomâniaFiliala Surzilor Zal]u, a unor spa[ii din imobilul situat în municipiul Zal]u, str. Avram Iancu nr.29, aflat în domeniul public al
Jude[ului S]laj

11

HOT}RÂREA nr.137 din 28 octombrie 2019 privind darea în folosin[] gratuit] Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar]
@@S}LAJ PLUS@@ a unor spa[ii din imobilul situat în municipiul Zal]u, str. Unirii nr.7, apar[inând domeniul public al Jude[ului S]laj

12

HOT}RÂREA nr.138 din 28 octombrie 2019 privind darea în folosin[] gratuit] Agen[iei de Dezvoltare Regional] Nord Vest a unor spa[ii din imobilul situat în municipiul Zal]u, str. Unirii nr.7, apar[inând domeniul public al Jude[ului S]laj

13

HOT}RÂREA nr.139 din 06 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza SF, pentru obiectivul
de investi[ie @@Construire \i dotare sal] de sport, strada Salcâmilor nr.1, municipiul Zal]u, jude[ul S]laj@@, finan[at prin Programul
na[ional de construc[ii de interes public sau social,

14

HOT}RÂREA nr.140 din 06 noiembrie 2019 privind aprobarea cofinan[]rii obiectivului de investi[ie @@Construire \i dotare
sal] de sport, strada Salcâmilor nr.1, municipiul Zal]u, jude[ul S]laj@@, finan[at prin Programul na[ional de construc[ii de interes
public sau social, derulat de Compania Na[ional] de Investi[ii C.N.I.-S.A. derulat de Compania Na[ional] de Investi[ii C.N.I.-S.A.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.129
din 28 octombrie 2019
privind aprobarea proiectului @@|imleu 2 - Închiderea Centrului de Plasament |imleu-Silvaniei \i
înfiin[area a dou] case de tip familial: Casa de tip familial CIRE|ARII,
în localitatea |imleu-Silvaniei \i Casa de tip familial MARIA, în localitatea Crasna@@ \i a
cofinan[]rii necesare implement]rii acestuia în cadrul Programului Opera[ional Regional 2014-2020,
Axa Prioritar] 8, Obiectiv Specific 8.3. - Cre\terea gradului de acoperire cu servicii sociale
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 15572 din 21.10.2019 al pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 27878 din 18.10.2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]LAJ;
- prevederile Ghidului solicitantului - Condi[ii specifice de accesare a fondurilor - Apelul 2 - Programul Opera[ional
Regional 2014 - 2020, Axa prioritar] 8 - Dezvoltarea infrastructurii 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 colectivit][ile locale, Obiectivul specific 8.3. - Cre\terea gradului de acoperire cu servicii sociale;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 173 alin.(3) lit.d) \i alin. 5) lit. b) coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu complet]rile ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 196. alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] proiectul @@|imleu 2 - Închiderea Centrului de Plasament |imleu-Silvaniei \i înfiin[area a dou] case de
tip familial: Casa de tip familial CIRE|ARII, în localitatea |imleu-Silvaniei \i Casa de tip familial MARIA, în localitatea
Crasna@@ în vederea finan[]rii acestuia în cadrul Programului Opera[ional Regional 2014-2020, Axa prioritar] 8 - Dezvoltarea
infrastructurii sanitare \i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional \i local, reducând inegalit][ile în
cee 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 colectivit][ile locale, Obiectivul
Specific 8.3. -Cre\terea gradului de acoperire cu servicii sociale, conform anexei la prezenta hot]râre.
Art. 2. Se aprob] valoarea total] a proiectului @@|imleu 2 - Închiderea Centrului de plasament |imleu-Silvaniei \i înfiin[area
a dou] case de tip familial: Casa de tip familial CIRE|ARII, în localitatea |imleu-Silvaniei \i Casa de tip familial MARIA, în
localitatea Crasna@@ în cuantum de 3.534.500,65 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Se aprob] contribu[ia proprie a Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 1.774.749,95 lei, cât \i contribu[ia de 2 % din
valoarea eligibil] a proiectului, în cuantum de 35.195,02 lei, reprezentând cofinan[area proiectului @@|imleu 2 - Închiderea
Centrului de plasament |imleu-Silvaniei \i înfiin[area a dou] case de tip familial: Casa de tip familial CIRE|ARII în localitatea
|imleu-Silvaniei \i Casa de tip familial MARIA, în localitatea Crasna@@.
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot ap]rea pe durata implement]rii proiectului @@ |imleu 2 - Închiderea
Centrului de plasament |imleu-Silvaniei \i înfiin[area a dou] case de tip familial: Casa de tip familial CIRE|ARII în localitatea
|imleu-Silvaniei \i Casa de tip familial MARIA, în localitatea Crasna@@, precum \i a sumelor necesare implement]rii optime
a proiectului, în condi[iile ramburs]rii/ decont]rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, se vor asigura din
bugetul Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
Art. 5. Se împuternice\te Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, prin director executiv Mila\ Violeta,
pentru încheierea \i semnarea contractului de finan[are, precum \i a tuturor actelor în scopul implement]rii \i derul]rii proiectului.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
Art. 7. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- 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 GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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Anex]
la Hot]r`rea nr.129
din 28 octombrie 2019
Valoare
Nr.crt.

Activitate

Subactivitate

Justificare

Cheltuial]

total] f]r]
TVA

A 1.
ACTIVITATEA
1

DE PREGATIRE
A
PROIECTULUI

A 1.
ACTIVITATEA
2

DE PREGATIRE
A
PROIECTULUI

A 1.
ACTIVITATEA
3

DE PREGATIRE
A
PROIECTULUI

A 1.
ACTIVITATEA
4

DE PREGATIRE
A
PROIECTULUI

A2.
ACTIVITATEA
5

DE OBTINERE
AVIZE/ACORD
URI/ etc.

A2.
ACTIVITATEA
6

DE OBTINERE
AVIZE/ACORD
URI/ etc.

A2.
ACTIVITATEA
7

DE OBTINERE
AVIZE/ACORD
URI/ etc.

A2.
ACTIVITATEA
8

DE OBTINERE
AVIZE/ACORD
URI/ etc.

A2.
ACTIVITATEA
9

DE OBTINERE
AVIZE/ACORD
URI/ etc.

A2.
ACTIVITATEA
10

DE OBTINERE
AVIZE/ACORD
URI/ etc.

A2.
ACTIVITATEA
11

DE OBTINERE
AVIZE/ACORD
URI/ etc.

A2.
ACTIVITATEA
12

DE OBTINERE
AVIZE/ACORD
URI/ etc.
A 3.
ELABORARE

13

PTE & asiastenta
tehnica din
partea
proiectantului
A 3.
ELABORARE

14

PTE & asiastenta
tehnica din
partea
proiectantului

A1. 2.Achizitie si
Realizare
documentatie tehnicoeconomica faza: SF
pt. CTF CIRESARII si
SF pt. CTF MARIA

Valoare
TVA

Cheltuieli

Cheltuieli

eligibile f]r]

neeligibile

TVA

f]r] TVA

TVA

TVA

eligibil

neeligibil

Total

Contribu[ie

cheltuieli

proprie

eligibile

eligibil]

Nerambursabi
l

Achiziíe
STUDIU DE
FEZABILITATE
- CTF

proiectare \i
inginerie

18,000.00

3,420.00

18,000.00

0.00

3,420.00

0.00

21,420.00

428.40

20,991.60

18,000.00

3,420.00

0.00

18,000.00

0.00

3,420.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

760.00

4,000.00

0.00

760.00

0.00

4,760.00

95.20

4,664.80

4,000.00

760.00

0.00

4,000.00

0.00

760.00

0.00

0.00

0.00

6,561.39

0.00

6,561.39

0.00

0.00

0.00

6,561.39

131.23

6,430.16

6,626.29

0.00

0.00

6,626.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,157.88

0.00

7,157.88

0.00

0.00

0.00

7,157.88

143.16

7,014.72

7,228.68

0.00

7,228.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

475.00

2,500.00

0.00

475.00

0.00

2,975.00

59.50

2,915.50

1,000.00

190.00

1,000.00

0.00

190.00

0.00

1,190.00

23.80

1,166.20

2,500.00

475.00

0.00

2,500.00

0.00

475.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

190.00

0.00

1,000.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

9,690.00

1,841.10

9,690.00

0.00

1,841.10

0.00

11,531.10

230.62

11,300.48

9,802.50

1,862.48

0.00

9,802.50

0.00

1,862.48

0.00

0.00

0.00

CIRE|ARII

A1. 2.Achizitie si
Realizare

Achiziíe

documentatie tehnico-

STUDIU DE

proiectare \i

economica faza: SF

FEZABILITATE

inginerie

pt. CTF CIRESARII si

- CTF MARIA

SF pt. CTF MARIA

A1. 2.Achizitie si
Realizare

Achiziíe

documentatie tehnico-

STUDIU DE

economica faza: SF

TEREN - CTF

pt. CTF CIRESARII si

CIRE|ARII

studii cf HG
907/studii de
teren cf HG 28

SF pt. CTF MARIA

A1. 2.Achizitie si
Realizare

Achiziíe

documentatie tehnico-

STUDIU DE

economica faza: SF

TEREN - CTF

pt. CTF CIRESARII si

MARIA

studii cf HG
907/studii de
teren cf HG 28

SF pt. CTF MARIA

A 2.1. Obtinere

TAXE PENTRU

acorduri/avize/

AVIZE

autorizatii, hotarari

ACORDURI -

etc.

CTF CIRE|ARII

A 2.1. Obtinere

TAXE PENTRU

acorduri/avize/

AVIZE

autorizatii, hotarari

ACORDURI -

etc.

CTF MARIA

cheltuieli pentru
(documenta[ii
suport) \iob[inere
avize, acorduri,
autoriza[ii

cheltuieli pentru
(documenta[ii
suport) \iob[inere
avize, acorduri,
autoriza[ii

A 2.1. Obtinere

cheltuieli pentru

acorduri/avize/

COTE ISC - CTF comisioane, cote,

autorizatii, hotarari

CIRE|ARII

etc.

taxe, costul
creditului

A 2.1. Obtinere

cheltuieli pentru

acorduri/avize/

COTE ISC - CTF comisioane, cote,

autorizatii, hotarari

MARIA

etc.

A 2.1. Obtinere
acorduri/avize/
autorizatii, hotarari
etc.

A 2.1. Obtinere
acorduri/avize/
autorizatii, hotarari
etc.

A 2.1. Obtinere
acorduri/avize/
autorizatii, hotarari
etc.

A 2.1. Obtinere
acorduri/avize/
autorizatii, hotarari
etc.

taxe, costul
creditului

cheltuieli pentru
CERTIFICAT

(documenta[ii

ENERGETIC -

suport) \iob[inere

CTF CIRE|ARII

avize, acorduri,
autoriza[ii

DOCUMENTA[I cheltuieli pentru
I OB[INERE

(documenta[ii

AVIZE,

suport) \iob[inere

ACORDURI -

avize, acorduri,

CTF CIRE|ARII

autoriza[ii

cheltuieli pentru
CERTIFICAT

(documenta[ii

ENERGETIC -

suport) \iob[inere

CTF MARIA

avize, acorduri,
autoriza[ii

DOCUMENTA[I cheltuieli pentru
I OB[INERE

(documenta[ii

AVIZE,

suport) \iob[inere

ACORDURI -

avize, acorduri,

CTF MARIA

autoriza[ii

Achizi[ie
A3.1 Subativitate Achizitie servicii de
elborare PTE&
asiastenta tehnica din
partea proiectantului

ASISTEN[]
TEHNIC] DIN

cheltuieli pentru

PARTEA

asisten[] tehnic]

PROIECTANTU
LUI
(EXECU[IE+FD)
Achizi[ie

A3.1 Subativitate Achizitie servicii de
elborare PTE&
asiastenta tehnica din
partea proiectantului

ASISTEN[]
TEHNIC] DIN

cheltuieli pentru

PARTEA

asisten[] tehnic]

PROIECTANTU
LUI
(EXECU[IE+FD)
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A 3.
ELABORARE
15

PTE & asiastenta
tehnica din
partea
proiectantului

(EXECU[IE+FD)
Achizi[ie
A3.1 Subativitate -

VERIFICARE

Achizitie servicii de

TEHNIC] DE

elborare PTE&

CALITATE A

asiastenta tehnica din

PROIECTANTU

partea proiectantului

LUI - CTF

A3.1 Subativitate -

VERIFICARE

proiectare \i
inginerie

4,500.00

855.00

4,500.00

0.00

855.00

0.00

5,355.00

107.10

5,247.90

4,500.00

855.00

0.00

4,500.00

0.00

855.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

4,750.00

25,000.00

0.00

4,750.00

0.00

29,750.00

595.00

29,155.00

25,000.00

4,750.00

0.00

25,000.00

0.00

4,750.00

0.00

0.00

0.00

22,980.00

4,366.20

22,980.00

0.00

4,366.20

0.00

27,346.20

546.92

26,799.28

23,280.00

4,423.20

0.00

23,280.00

0.00

4,423.20

0.00

0.00

0.00

55,000.00

10,450.00

55,000.00

0.00

10,450.00

0.00

65,450.00

1,309.00

64,141.00

55,000.00

10,450.00

0.00

55,000.00

0.00

10,450.00

0.00

0.00

0.00

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

0.00

15,000.00

0.00

2,850.00

0.00

0.00

0.00

17,500.00

3,325.00

17,500.00

0.00

3,325.00

0.00

20,825.00

416.50

20,408.50

14,000.00

2,660.00

0.00

14,000.00

0.00

2,660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206,625.00

0.00

1,294,125.00

25,882.50

1,268,242.50

CIRE|ARII
A 3.
ELABORARE
16

PTE & asiastenta
tehnica din
partea
proiectantului

A 3.
ELABORARE
17

PTE & asiastenta
tehnica din
partea
proiectantului

A 3.
ELABORARE
18

PTE & asiastenta
tehnica din
partea
proiectantului

Achizi[ie

Achizitie servicii de

TEHNIC] DE

elborare PTE&

CALITATE A

asiastenta tehnica din

PROIECTANTU

partea proiectantului

LUI - CTF

20

inginerie

MARIA

A3.1 Subativitate Achizitie servicii de

PROIECT

elborare PTE&

TEHNIC - CTF

asiastenta tehnica din

CIRE|ARII

proiectare \i
inginerie

partea proiectantului

A3.1 Subativitate Achizitie servicii de

PROIECT

elborare PTE&

TEHNIC - CTF

asiastenta tehnica din

MARIA

proiectare \i
inginerie

partea proiectantului
Achizi[ie

19

proiectare \i

cheltuieli pentru

LUCR}RI DE

LUCR}RI DE

A 4.LUCR}RI

A 4.1. Achizi[ia

CONSTRUC{II

CONSTRUC{II

DE

lucrarilor de

(aferente

CONSTRUC{II

constructii

organiz]rii de

aferente

\antier) - CTF

organiz]rii de

\i instala[ii

CIRE|ARII

\antier

Achizi[ie

cheltuieli pentru

LUCR}RI DE

LUCR}RI DE

CONSTRUC{II

CONSTRUC{II

lucrarilor de

(aferente

\i instala[ii

constructii

organiz]rii de

aferente

\antier) - CTF

organiz]rii de

MARIA

\antier

A 4.LUCR}RI

A 4.1. Achizi[ia

DE
CONSTRUC{II

Achizi[ie
LUCR}RI DE

21

A 4.LUCR}RI

A 4.1. Achizi[ia

CONSTRUC{II

cheltuieli pentru

DE

lucrarilor de

(cheltuieli pentru

amenajarea

CONSTRUC{II

constructii

amenajarea

terenului

terenului) - CTF
CIRE|ARII
Achizi[ie
LUCR}RI DE
22

A 4.LUCR}RI

A 4.1. Achizi[ia

DE

lucrarilor de

CONSTRUC{II

constructii

CONSTRUC{II
(cheltuieli pentru
amenajarea

cheltuieli pentru
amenajarea
terenului

terenului) - CTF
MARIA
Achizi[ie

23

A 4.LUCR}RI

A 4.1. Achizi[ia

DE

lucrarilor de

CONSTRUC{II

constructii

LUCR}RI DE

cheltuieli cu

CONSTRUC{II

amenaj]ri pentru

(cheltuieli pentru

protec[ia

protec[ia

mediului şi

mediului \i

aducerea la starea

aducerea

ini[ial]

terenului la starea
ini[ial]) - CTF
Achizi[ie

24

A 4.LUCR}RI

A 4.1. Achizi[ia

DE

lucrarilor de

CONSTRUC{II

constructii

LUCR}RI DE

cheltuieli cu

CONSTRUC{II

amenaj]ri pentru

(cheltuieli pentru

protec[ia

protec[ia

mediului şi

mediului \i

aducerea la starea

aducerea

ini[ial]

terenului la starea
Achizi[ie
LUCR}RI DE

25

A 4.LUCR}RI

A 4.1. Achizi[ia

DE

lucrarilor de

CONSTRUC{II

constructii

CONSTRUC{II
(cheltuieli pentru
asigurarea
utilit][ilor
necesare

cheltuieli pentru
asigurarea
utilit][ilor
necesare
obiectivului

obiectivului de
Achizi[ie
LUCR}RI DE

26

CONSTRUC{II

cheltuieli pentru
asigurarea

A 4.LUCR}RI

A 4.1. Achizi[ia

(cheltuieli pentru

DE

lucrarilor de

asigurarea

CONSTRUC{II

constructii

utilit][ilor

necesare

necesare

obiectivului

utilit][ilor

obiectivului de
investi[ii ) - CTF
Achizi[ie
LUCR}RI DE
27

A 4.LUCR}RI

A 4.1. Achizi[ia

DE

lucrarilor de

CONSTRUC{II

constructii

CONSTRUC{II
(Construc[ii \i
instala[ii +

cheltuieli pentru
construc[ii \i

1,087,500.00 206,625.00 1,087,500.00

instala[ii

Montaj utilaje) CTF CIRE|ARII
cheltuieli cu
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A 4.LUCR}RI

A 4.1. Achizi[ia

ECHIPAMENTE

dot]rile

DE

lucrarilor de

- CTF

(utilaje,echipame

CONSTRUC{II

constructii

CIRE|ARII

22,000.00

4,180.00

22,000.00

0.00

4,180.00

0.00

26,180.00

523.60

25,656.40

5,745.00

1,091.55

5,745.00

0.00

1,091.55

0.00

6,836.55

136.73

6,699.82

nte cu \i f]r]
montaj, dot]ri)

CHELTUIELI
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A 4.LUCR}RI

A 4.1. Achizi[ia

CONEXE

cheltuieli conexe

DE

lucrarilor de

ORGANIZ]RII

organiz]rii de

CONSTRUC{II

constructii

DE \ANTIER -

\antier

CTF CIRE|ARII

4

CHELTUIELI
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A 4.LUCR}RI

A 4.1. Achizi[ia

CONEXE

cheltuieli conexe

DE

lucrarilor de

ORGANIZ]RII

organiz]rii de

CONSTRUC{II

constructii

DE \ANTIER -

\antier

5,820.00

1,105.80

0.00

5,820.00

0.00

1,105.80

0.00

0.00

0.00

117,500.00

22,325.00

117,500.00

0.00

22,325.00

0.00

139,825.00

2,796.50

137,028.50

117,500.00

22,325.00

0.00

117,500.00

0.00

22,325.00

0.00

0.00

0.00

12,920.00

2,454.80

12,920.00

0.00

2,454.80

0.00

15,374.80

307.50

15,067.30

13,070.00

2,483.30

0.00

13,070.00

0.00

2,483.30

0.00

0.00

0.00

5,000.00

950.00

5,000.00

0.00

950.00

0.00

5,950.00

119.00

5,831.00

5,000.00

950.00

0.00

5,000.00

0.00

950.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

190.00

1,000.00

0.00

190.00

0.00

1,190.00

23.80

1,166.20

1,000.00

190.00

0.00

1,000.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

760.00

4,000.00

0.00

760.00

0.00

4,760.00

95.20

4,664.80

4,000.00

760.00

0.00

4,000.00

0.00

760.00

0.00

0.00

0.00

41,418.30

7,869.48

41,418.30

0.00

7,869.48

0.00

49,287.78

985.76

48,302.02

41,771.18

7,936.52

0.00

41,771.18

0.00

7,936.52

0.00

0.00

0.00

35,195.02

1,724,555.68

CTF MARIA
A 6.1 Achizitia/

cheltuieli cu

Dotarea servicilor
33

A6.DOTARI

sociale (CTF-uri) cu

DOT]RI - CTF

bunurile \i

CIRE|ARII

echipamentele
necesare
A 6.1 Achizitia/

A6.DOTARI

cheltuieli cu

sociale (CTF-uri) cu

DOT]RI - CTF

bunurile \i

MARIA

echipamentele

A.7 ACHIZITII
DIRIGENTIE
DE SANTIER

A.7 ACHIZITII
36

DIRIGENTIE
DE SANTIER

A 9.ACHIZITII
37

SERVICII DE
AUDIT
PROIECT

A 9.ACHIZITII
38

SERVICII DE
AUDIT
PROIECT

A.7.1 Achizitii
dirigintie de santier

A.7.1 Achizitii
dirigintie de santier

DIRIGEN[IE DE
\ANTIER - CTF
CIRE|ARII

DIRIGEN[IE DE
\ANTIER - CTF
MARIA

cheltuieli pentru
asisten[] tehnic]

cheltuieli cu
AUDIT

auditul
achizi[ionat de

financiar

CTF CIRE|ARI beneficiar pentru
proiect

cheltuieli cu
A 9.1 Achizitia

AUDIT

auditul

serviciilor de audit

FINANCIAR -

achizi[ionat de

financiar

CTF MARIA

beneficiar pentru
proiect
cheltuieli de

EA SI

A12.1 Achizitie

PUIBLICITATE

servicii de informare

A/PROMOVAR

si publicitatea

PUBLICITATE
PROMOVARE
OBIECTIV CTF CIRE|ARII

PROIECTULUI

informare \i
publicitate pentru
proiect, care
rezult] din
obliga[iile
beneficiarului

A 12.

cheltuieli de

MONITORIZAR
EA SI

A12.1 Achizitie

PUIBLICITATE

servicii de informare

A/PROMOVAR

si publicitatea

PUBLICITATE
PROMOVARE
OBIECTIV CTF MARIA

EA
PROIECTULUI

informare \i
publicitate pentru
proiect, care
rezult] din
obliga[iile
beneficiarului

A 12.

cheltuieli de

MONITORIZAR
EA SI

A12.1 Achizitie

PUIBLICITATE

servicii de informare

A/PROMOVAR

si publicitatea

EA

PUBLICITATE

promovare a

PROMOVARE

obiectivului de

OBIECTIV -

investi[ie/produsu

CTF CIRE|ARII

lui/serviciului
finan[at

PROIECTULUI
A 12.

cheltuieli de

MONITORIZAR

42

asisten[] tehnic]

FINANCIAR -

EA

41

cheltuieli pentru

A 9.1 Achizitia

A 12.

40

nte cu \i f]r]

serviciilor de audit

MONITORIZAR

39

dot]rile
(utilaje,echipame

montaj, dot]ri)

necesare

35

nte cu \i f]r]
montaj, dot]ri)

Dotarea servicilor
34

dot]rile
(utilaje,echipame

EA SI

A12.1 Achizitie

PUIBLICITATE

servicii de informare

A/PROMOVAR

si publicitatea

PUBLICITATE/P

promovare a

ROMOVARE

obiectivului de

OBIECTIV -

investi[ie/produsu

CTF MARIA

lui/serviciului

EA

finan[at

PROIECTULUI

A 12.
MONITORIZAR
EA SI
43

PUIBLICITATE
A/PROMOVAR

CHELTUIELI

12.3
Monitorizarea/raportar
ea proiectului si

DIVERSE |I

cheltuieli

NEPREV}ZUTE

DIVERSE |I

- CTF

NEPREV}ZUTE

diseminare rezultate

CIRE|ARII

EA
PROIECTULUI
A 12.
MONITORIZAR
EA SI
44

PUIBLICITATE
A/PROMOVAR
EA

12.3

CHELTUIELI

Monitorizarea/raportar

DIVERSE |I

ea proiectului si

NEPREV}ZUTE

diseminare rezultate

- CTF MARIA

cheltuieli
DIVERSE |I
NEPREV}ZUTE

PROIECTULUI
TOTAL

45

2,974,571.22 559,929.43 1,480,972.57 1,493,598.65 278,778.13 281,151.30 1,759,750.70

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.130
din 28 octombrie 2019
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Zal]u \i administrarea
Consiliului Local al Municipiului 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:
- referatul de aprobare nr. 15245 din 14.10.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
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- raportul de specialitate nr. 15247 din 14.10.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) coroborate cu prevederile art.182, raportate la prevederile art.294 alin. (3) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se solicit] trecerea, din domeniul public al Municipiului Zal]u \i administrarea Consiliului Local al Municipiului
Zal]u, în domeniul public al Jude[ului S}LAJ \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, a imobilului compus din teren în
suprafa[] de 583 mp \i construc[ii în suprafa[] de 364 mp, situat în Zal]u, str. Dumbrava, notat în CF nr. 70779 Zal]u, num]r
cadastral 70779 \i 70779 - C1, \i declararea acestuia din bun de interes public local în bun de interes public jude[ean.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie 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 GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.131
din 28 octombrie 2019
privind retragerea dreptului de administrare conferit Universit][ii Tehnice Cluj- Napoca asupra
unor spa[ii din imobilul situat în municipiul Zal]u, strada Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul
public al Jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 15613 din 21.10.2019 al pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 15615 din 21.10.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) coroborate cu prevederile art.182, raportate la prevederile art.301 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se retrage dreptul de administrare conferit Universit][ii Tehnice Cluj-Napoca prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean
S}LAJ nr. 117 din 28 septembrie 2012, asupra unor spa[ii în suprafa[] de 584 mp cu o valoare de inventar de 809.366,66 lei,
din imobilul situat în municipiul Zal]u, strada Salcâmilor nr.1, identificat în CF 65159 - Zal]u nr.cad 65159-C1, aflat în
domeniul public al Jude[ului S]laj.
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.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Universitatea Tehnic] Cluj-Napoca.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.132
din 28 octombrie 2019
privind darea în administrarea Centrului \colar pentru Educa[ie Incluziv] @@ Speran[a@@ Zal]u, a
unor spa[ii din imobilul situat în municipiul Zal]u, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public
al Jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 15651 din 22.10.2019 al pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. din 15653 din 22.10.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. c) \i alin.(4) lit.a) coroborate cu prevederile art.182, raportate la prevederile art.298 - 300
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] darea în administrarea Centrului \colar pentru Educa[ie Incluziv] @@Speran[a@@ Zal]u, a unor spa[ii în
suprafa[] de 178,70 mp, cu destina[ia de s]li de clas], cabinetele de terapie \i sal] pentru servirea mesei, din imobilul situat
în municipiul Zal]u, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj, identificate potrivit anexei nr.1, care face
parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Predarea - primirea spa[iilor prev]zute 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, care face 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];
- Centrul \colar pentru Educa[ie Incluziv] @@Speran[a@@ Zal]u.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Centrul |colar pentru Educa[ie Incluziv] @@ Speran[a@@ Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.132
din 28 octombrie 2019

Nr.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Situa[ia juridic]

crt.
1.

Valoare de inventar
(lei)

Cl]dire

Mun. Zal]u

CF. nr. 65159

str. Salcâmilor nr.1,

nr.cadastral 65159- C1

Jude[ul S]laj.
suprafa[a util] - 178,70 mp

7

247.660,65

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.132
din 28 octombrie 2019
DREPTURILE |I OBLIGA{IILE PRINCIPALE ALE ADMINISTRATORULUI
DREPTURI:
S] administreze spa[iile potrivit destina[iei propuse, respectiv s]lile de clas], cabinetele de terapie \i sala pentru servirea mesei.
OBLIGA{II:
S] asigure administrarea spa[iilor ca un bun proprietar, precum \i paza acestuia, cu men[inerea destina[iei.
S] nu închirieze, total sau par[ial spa[iile, 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 Centrul \colar
pentru Educa[ie Incluziv] @@Speran[a@@ Zal]u.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.133
din 28 octombrie 2019
privind retragerea dreptului de administrare conferit Centrului de Cultur] \i Art] al Jude[ului
S}LAJ asupra unui imobil situat în municipiul Zal]u, Pia[a 1 Decembrie 1918 nr.11,
aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 15659 din 22.10.2019 al pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.15661 din 22.10.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) coroborate cu prevederile art.182, raportate la prevederile art.301 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se retrage dreptul de administrare conferit Centrului de Cultur] \i Art] a Jude[ului S}LAJ asupra unui imobil situat în
municipiul Zal]u, Pia[a 1 Decembrie 1918 nr.11, identificat în CF 51324 - Zal]u, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj.
Art. 2. Predarea - primirea imobilului prev]zut la art.1, se face pe baz] de protocol, încheiat în termen de 60 zile de la data
prezentei hot]râri.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Centrul de Cultur] \i Art] a Jude[ului S]laj.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Centrul de Cultur] \i Art] a Jude[ului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.134
din 28 octombrie 2019
privind darea în administrare Centrului de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj, a unor spa[ii din
imobilul 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:
- referatul de aprobare nr. 15667 din 22.10.2019 al pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. din 15668 din 22.10.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. c) \i alin.(4) lit.a) coroborate cu prevederile art.182, raportate la prevederile art.298 - 300
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] darea în administrare Centrului de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj, a unor spa[ii din imobilul situat în
municipiul Zal]u, str. Avram Iancu nr.29, aflat în domeniul public al jude[ului S]laj, aflat în domeniul public al jude[ului
S]laj, înscris în CF colectiv] nr.66297-C1, cu datele de identificare prev]zute în Anexa 1 care face 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 60 zile de la data
intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, în care se vor men[iona starea tehnic] a cl]dirii precum \i drepturile \i obliga[iile
p]r[ilor stabilite conform Anexei 2 care face 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].
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.134
din 28 octombrie 2019

1.

Nr.

Denumirea

crt.

bunului
Teren

Elemente de identificare

Valoare de inventar

Situa[ia juridic] actual]

(lei)
Municipiul Zal]u, str. Avram Iancu nr. 29

11.970

CF colectiv] nr.66297-C1

466.731,85

CF colectiv] nr.66297-C1

Suprafa[] – 68,40 mp ( cot] indiviz])
2.

Cl]dire

Suprafa[] util] – 223,04 mp

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.134
din 28 octombrie 2019
DREPTURILE |I OBLIGA{IILE PRINCIPALE ALE ADMINISTRATORULUI
Drepturile \i obliga[iile administratorului
(1) Administratorul se oblig] s] procedeze la preluarea imobilului identificat la art.1, pe baza procesului verbal de predare-primire;
(2) Administratorul va folosi bunul numai potrivit destina[iei de birouri;
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(3) 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;
(3) S] între[in] imobilul ca un bun proprietar \i s] ob[in] toate autoriza[iile sau avizele prev]zute de lege în vederea bunei func[ion]ri;
(4) S] p]streze în bune condi[ii bunul încredin[at, s] nu îl degradeze sau deterioreze, pe toat] durata administr]rii, în caz contrar obligânduse s] r]spund] de distrugerea total] sau par[ial] a acestora.
(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] asigure paza imobilului;
(7) S] închirieze, în condi[iile legii, bunul primit în administrare, sau p]r[i din acesta, numai cu acordul prealabil al proprietarului;
(8) S] vireze 30% din suma reprezentând chiria lunar] total], stabilit] prin contractele de închiriere cu ter[ii, în contul proprietarului;
(9) S] nu dezmembreze imobilul f]r] aprobarea proprietarului sau s] constituie sarcini sau servitu[i asupra acestuia;
(10) S] permit] accesul proprietarului încredin[at, pentru a controla starea acestuia \i folosirea sa, potrivit destina[iei stabilite prin contract;
(11) 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.
(12) Administratorul se oblig] s] achite toate obliga[iile fiscale ce-i revin, în conformitate cu legisla[ia fiscal] în vigoare.
(13) S] înregistreze în contabilitate separat toate bunurile mobile \i imobile din domeniul public \i preluate în administrare.
(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.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.135
din 28 octombrie 2019
privind darea în administrare Centrului de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj, a unui imobil
situat în municipiul Zal]u, Pia[a 1 Decembrie 1918 nr.12,
aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 15663 din 22.10.2019 al pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 15666 din 22.10.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. c) \i alin.(4) lit.a) coroborate cu prevederile art.182, raportate la prevederile art.298 - 300
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] darea în administrare Centrului de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj, a unui imobil compus din construc[ii
\i teren situat în municipiul Zal]u, P-[a 1 Decembrie 1918 nr.12, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj, înscris în CF
nr.53107, cu datele de identificare prev]zute în Anexa 1 care face 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 60 zile de la data
intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, în care se vor men[iona starea tehnic] a cl]dirii precum \i drepturile \i obliga[iile
p]r[ilor stabilite conform Anexei 2 care face 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].
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.135
din 28 octombrie 2019
Nr.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Valoare de inventar

crt.

Situa[ia juridic] actual]

(lei)

1.

Municipiul Zal]u, P-[a 1 Decembrie 1918 nr.12

814.521

Suprafa[] – 6.088 mp

Domeniul public jude[ean, C.F. 53107,
nr.cadastral 53107

Teren
2.

Cl]dire

Suprafa[] construit] la sol – 386 mp

4.378.593,49

nr.cadastral 53107-C1

Suprafa[] desf]\urat] – 771 mp

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.135
din 28 octombrie 2019
DREPTURILE |I OBLIGA{IILE PRINCIPALE ALE ADMINISTRATORULUI
Drepturile \i obliga[iile administratorului
(1) Administratorul se oblig] s] procedeze la preluarea imobilului identificat la art.1, pe baza procesului verbal de predare-primire;
(2) Administratorul va folosi bunul numai potrivit destina[iei de sediu;
(3) 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;
(3) S] între[in] imobilul ca un bun proprietar \i s] ob[in] toate autoriza[iile sau avizele prev]zute de lege în vederea bunei func[ion]ri;
(4) S] p]streze în bune condi[ii bunul încredin[at, s] nu îl degradeze sau deterioreze, pe toat] durata administr]rii, în caz contrar obligânduse s] r]spund] de distrugerea total] sau par[ial] a acestora.
(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] asigure paza imobilului;
(7) S] închirieze, în condi[iile legii, bunul primit în administrare, sau p]r[i din acesta, numai cu acordul prealabil al proprietarului;
(8) S] vireze 30% din suma reprezentând chiria lunar] total], stabilit] prin contractele de închiriere cu ter[ii, în contul proprietarului;
(9) S] nu dezmembreze imobilul f]r] aprobarea proprietarului sau s] constituie sarcini sau servitu[i asupra acestuia;
(10) S] permit] accesul proprietarului încredin[at, pentru a controla starea acestuia \i folosirea sa, potrivit destina[iei stabilite prin contract;
(11) 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.
(12) Administratorul se oblig] s] achite toate obliga[iile fiscale ce-i revin, în conformitate cu legisla[ia fiscal] în vigoare.
(13) S] înregistreze în contabilitate separat toate bunurile mobile \i imobile din domeniul public \i preluate în administrare.
(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.

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

HOT}RÂREA nr.136
din 28 octombrie 2019
privind darea în folosin[] gratuit] Asocia[iei Na[ionale a Surzilor din România-Filiala Surzilor
Zal]u, a unor spa[ii din imobilul situat în municipiul Zal]u, str. Avram Iancu nr.29,
aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj
Consiliul jude[ean, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.15321 din 15.10.2019 al Pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate nr.15322 din 15.10.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 874 \i 875 din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. c) \i alin.(4) lit.a) coroborate cu prevederile art.182 \i ale art.297 alin.(1) lit.d) raportate
la prevederile art.349 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare;
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] darea în folosin[] gratuit], pe o perioad] de 3 ani, începând cu data de 04.11.2019, Asocia[iei Na[ionale
a Surzilor din România - Filiala Surzilor Zal]u, a unor spa[ii în suprafa[] de 133,30 mp din imobilul situat în municipiul
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Zal]u, str. Avram Iancu nr.29, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj, cu destina[ia de birouri pentru desf]\urarea
activit][ii, cu elemente de identificare prev]zute în anexa care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Drepturile \i obliga[iile p]r[ilor vor fi stabilite prin contract de comodat, încheiat în termen de 30 zile de la intrarea
în vigoare a prezentei hot]râri, dat] la care se va încheia \i procesul verbal de predare-primire a spa[iilor.
Art.3. Începând cu data de 04.11.2019, Hot]rârea Consiliului Jude[ean nr. 119 din 30 septembrie 2019 \i contractul de
comodat nr. 14623 din 02.10.2019 î\i înceteaz] aplicabilitatea.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Asocia[ia Na[ional] a Surzilor din România - Filiala Surzilor Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.136
din 28 octombrie 2019
Nr. crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

1

2

Valoarea de inventar
-lei3

Municipiul Zal]u, str. Avram Iancu, nr.29,
1

Cl]dire administrativ]

Etaj I
CF nr. 66297- C1- U10;

CF nr. 66297- C1-

8028,28

U11.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.137
din 28 octombrie 2019
privind darea în folosin[] gratuit] Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@S}LAJ PLUS@@ a
unor spa[ii din imobilul situat în municipiul Zal]u, str. Unirii nr.7,
apar[inând domeniul public al Jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.15586 din 21.10.2019 al pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.15587 din 21.10.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 874 \i 875 din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. c) \i alin.(4) lit.a) coroborate cu prevederile art.182 \i ale art.297 alin.(1) lit.d) raportate
la prevederile art.349 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] darea în folosin[] gratuit] Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@S}LAJ PLUS@@, pe o perioad] de 3
ani, începând cu data de 01.11.2019, a unor spa[ii în suprafa[] de 41,20 mp din imobilul situat în municipiul Zal]u, str. Unirii
nr.7, apar[inând domeniul public al Jude[ului S]laj, cu elementele de identificare prev]zute în anexa care face parte integrant]
din prezenta hot]râre.
Art.2. Drepturile \i obliga[iile p]r[ilor vor fi stabilite prin contract de comodat, încheiat în termen de 30 zile de la intrarea
în vigoare a prezentei hot]râri, dat] la care se va încheia \i procesul verbal de predare - primire a spa[iilor.
Art.3. Începând cu data de 01.11.2019, Hot]rârea Consiliului Jude[ean S}LAJ nr.56 din 31 mai 2013 \i Hot]rârea Consiliului
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Jude[ean S}LAJ nr.45 din 27 aprilie 2018, precum \i contractul de comodat nr.6364 din 10.06.2013 î\i înceteaz] aplicabilitatea.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra\ie local];
- Direc[ia economic].
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] @@S}LAJ Plus@@.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.137
din 28 octombrie 2019

Nr. crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

1

2

1

Cl]dire Mese\

Municipiul Zal]u, str. Unirii nr.7
Etaj III , Ap. 25, 26, 35.
Suprafa[a total]: 41,20 mp.

Valoarea de inventar
-lei3

(1180,55lei x 41,20 mp)
48638,66 lei

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.138
din 28 octombrie 2019
privind darea în folosin[] gratuit] Agen[iei de Dezvoltare Regional] Nord - Vest a unor spa[ii din
imobilul situat în municipiul Zal]u, str. Unirii nr.7, apar[inând domeniul public al Jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 15649 din 22.10.2019 al Pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 15650 din 22.10.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 874 \i 875 din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. c) \i alin.(4) lit.a) coroborate cu prevederile art.182 \i ale art.297 alin.(1) lit.d) raportate
la prevederile art.349 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] darea în folosin[] gratuit] Agen[iei de Dezvoltare Regional] Nord - Vest, pe o perioad] de 3 ani, începând
cu data de 01.11.2019, a unor spa[ii în suprafa[] de 25,85 mp din imobilul situat în municipiul Zal]u, str. Unirii nr.7,
apar[inând domeniul public al jude[ului S]laj, cu elemente de identificare prev]zute în anexa care face parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art.2. Drepturile \i obliga[iile p]r[ilor vor fi stabilite prin contract de comodat, încheiat în termen de 30 zile de la intrarea
în vigoare a prezentei hot]râri, dat] la care se va încheia \i procesul verbal de predare - primire a spa[iilor.
Art.3. Începând cu data de 01.11.2019, Hot]rârea Consiliului Jude[ean S}LAJ nr.104 din 28 august 2015 \i contractul de
comodat nr.12691 din 09.09.2015 î\i înceteaz] aplicabilitatea.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic].
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Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Agen[iei de Dezvoltare Regional] Nord - Vest.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.138
din 28 octombrie 2019
Nr. crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

1

2

1

Municipiul Zal]u, str. Unirii nr.7

Cl]dire Me\es

Etaj III Ap.33 - 34

Valoarea de inventar
-lei3

(1180,55lei x 25,85 mp)
30517,26 lei

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.139
din 6 noiembrie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza SF, pentru obiectivul de investi[ie
@@Construire \i dotare sal] de sport, strada Salcâmilor nr.1, municipiul Zal]u, jude[ul S]laj@@, finan[at
prin Programul na[ional de construc[ii de interes public sau social,
derulat de Compania Na[ional] de Investi[ii C.N.I.-S.A.
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] extraordinar];
Având în vedere:
referatul de aprobare nr. 16302 din 04.11.2019 al pre\edintelui Consiliului jude[ean;
raportul de specialitate nr. 16303 din 04.11.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local] \i Direc[iei economice;
prevederile O.G. nr.25/2001 privind înfiin[area Companiei Na[ionale de Investi[ii @@C.N.I.@@ - S.A., cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul cadru al documenta[iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investi[ii finan[ate din fonduri publice, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
prevederile art.173 alin. (1) lit. b) \i alin.(3) lit.f) coroborate cu prevederile art.182 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu complet]rile ulterioare;
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] indicatorii tehnico-economici, faza S.F. pentru obiectivul de investi[ie @@Construire \i dotare sal] de sport, str. Salcâmilor
nr.1, municipiul Zal]u, jude[ul S]laj@@, finan[at prin Programul na[ional de construc[ii de interes public sau social, derulat de Compania Na[ional]
de Investi[ii C.N.I.-S.A., conform anexelor nr.1 \i nr.2, care fac 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];
Direc[ia economic].
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
Direc[ia economic];
Ministerul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice;
Compania Na[ional] de Investi[ii @@C.N.I.@@- S.A.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.139
din 28 octombrie 2019
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTI{IE
@@Construire \i dotare sal] de sport, strada Salcâmilor nr.1, municipiul Zal]u, jude[ul S]laj@@
Regim de în]l[ime = P
Supr.construita propus] =1.574,51 mp
Supraf.desfasurata propus]= 1.574,51 mp

Lei (inclusiv TVA)

Euro

Valoarea total] a inveti[iei:

11.738.197,80

2.479.866,02

din care C+M

9.021.399,93

1.905.902,72

11.626.176,75

2.456.199,93

8.941.400,71

1.889.001,71

112.021,06

23.666,09

79.999,22

16.901,00

Valoare finan[at] prin Subprogramul
C.N.I.
din care C+M
Valoarea cofinan[]rii Jude[ului S]laj
din care C+M
cursul BNR din 05.08.2019 - 1 euro = 4,7334 lei

Cost unitar (exclusiv TVA) pentru realizarea investi[iei
Euro/mp
Investi[ia de baz]

1.060,87

(cap.4/aria desf)
din care:
Construc[ii \i instala[ii (C+1) (Cap. 4.1/aria

1.000,83

desf)

*Anexa nr.2 la Hot]r`rea nr.139 poate fi vizualizat] pe site-ul Consiliului Jude[ean S]laj - www.cjsj.ro - la Sec[iunea
Hot]r`ri ale Coonsiliului Jude[ean

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.140
din 6 noiembrie 2019
privind aprobarea cofinan[]rii obiectivului de investi[ie @@Construire \i dotare sal] de sport,
strada Salcâmilor nr.1, municipiul Zal]u, jude[ul S]laj@@, finan[at prin Programul na[ional de
construc[ii de interes public sau social, derulat de Compania Na[ional] de Investi[ii C.N.I.-S.A.
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] extraordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 16304 din 04.11.2019 al pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.16305 din 04.11.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local] \i Direc[iei economice;
- prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din O.G. nr.25/2001 privind înfiin[area Companiei Na[ionale de Investi[ii @@C.N.I.@@ S.A., cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr.63 din 30 aprilie 2015 privind predarea c]tre Ministerul Dezvolt]rii
Regionale \i Administra[iei Publice prin Compania Na[ional] de Investi[ii @@C.N.I.@@ - S.A., a amplasamentului necesar realiz]rii
investi[iei @@Construire \i dotare sal] de sport@@ în cadrul Programului na[ional de construc[ii de interes public sau social;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) \i alin.(3) lit.f) coroborate cu prevederile art.173 alin. (1) lit. e) \i alin.(7) lit.a),
raportate la prevederile art.182 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare;
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,
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HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] cofinan[area pentru obiectivul de investi[ie @@Construire \i dotare sal] de sport, str. Salcâmilor nr.1,
municipiul Zal]u, jude[ul S]laj@@, finan[at prin Programul na[ional de construc[ii de interes public sau social, derulat de
Compania Na[ional] de Investi[ii C.N.I.-S.A. în cuantum de 112.021,06 lei, reprezentând cheltuielile aferente realiz]rii
racord]rii investi[iei la serviciile de utilit][i publice.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic].
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Ministerul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice;
- Compania Na[ional] de Investi[ii @@C.N.I.@@- S.A.
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