MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXIX, Nr.12
(serie nou])

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

15 martie 2019

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI JUDE{EAN S}LAJ
HOT}RÂREA nr.6 din 28 februarie 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
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HOT}RÂREA nr.8 din 28 februarie 2019 privind aprobarea devizului general \i a
principalilor indicatori tehnico - economici, pentru obiectivul de investi[ii construire @@Cas]
de tip familial Mir\id@@
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HOT}RÂREA nr.10 din 28 februarie 2019 privind aprobarea devizului general \i a
principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investi[ii modernizarea @@Casei
de tip familial In]u@@

6

HOT}RÂREA nr.12 din 28 februarie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investi[ii @@Reabilitare Galeria de Art] Ioan Sima@@

9

HOT}RÂREA nr.7 din 28 februarie 2019 privind darea în folosin[] gratuit] Spitalului
Jude[ean de Urgen[] Zal]u a unor bunuri aflate în domeniul public al Jude[ului S]laj

3

HOT}RÂREA nr.9 din 28 februarie 2019 privind aprobarea devizului general \i a
principalilor indicatori tehnico - economici, pentru obiectivul de investi[ii construire @@Cas]
de tip familial nr.2 Some\ Odorhei @@

5

HOT}RÂREA nr.11 din 28 februarie 2019 privind aprobarea devizului general \i a
principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investi[ii modernizare @@Cas]
de tip familial Var@@
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HOT}RÂREA nr.13 din 28 februarie 2019 privind aprobarea proiectului @@Dotare cu
aparatur] medical] a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude[ean
de Urgen[] Zal]u@@ \i a cheltuielilor legate de proiect în vederea promov]rii spre finan[are
în cadrul POR 2014-2020
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.6
din 28 februarie 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. 2134 din 15.02.2019 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 2135 din 15.02.2019 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) \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 a unui imobil
compus din cl]dire \i teren, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj, identificat în Anexa nr.1, parte integrant] din prezenta
hot]râre, în vederea implement]rii proiectului @@Închiderea Centrului de Plasament Jibou din 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@@.
Art. 2. Predarea primirea imobilului prev]zut la art. 1, se face pe baz] de protocol, încheiat în termen de 15 zile de la
prezenta hot]râre, în care se vor men[iona drepturile \i obliga[iile p]r[ilor, stabilite conform Anexei nr.2, parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
Art. 4. 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 JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.6
din 28 februarie 2019

Privind darea în administrarea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, a unui imobil
aflatîn domeniul public al Jude[ului S]laj

Nr.

crt.

Denumirea

Elemente de identificare

bunului

Situa[ia juridic]

Valoare de inventar (lei)

1.

Cl]dire

Suprafa[] construit] – 459 mp

CF nr.51426 Horoatu Crasnei
nr. cadastral 51426-C1

922.485

2.

Teren aferent

Suprafa[] – 2400 mp

CF nr.51426 Horoatu Crasnei

5.375

Anul construc[iei – 1885

Vecin]t][i:

N – proprietate privat];

nr. cadastral 51426

E – drum;
S – drum;

V – domeniul public la comunei Horoatu Crasnei

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.6
din 28 februarie 2019
DREPTURILE |I OBLIGA{IILE PRINCIPALE ALE ADMINISTRATORULUI
REPTURI:
S] administreze imobilul potrivit destina[iei propuse, respectiv - implementarea proiectului @@Închiderea Centrului de
Plasament Jibou din 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@@
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 privat primit în administrare, va transmite Consiliului
Jude[ean S]laj câte un exemplar din listele de inventar.
- 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.7
din 28 februarie 2019
privind darea în folosin[] gratuit] Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u a unor bunuri aflate în
domeniul public al Jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 2385 din 20.02.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 2386 din 20.02.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) \i alin. (4) lit.a), precum \i ale art. 123 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale
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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. Darea în folosin[] gratuit] Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u, pe o perioad] de doi ani, începând cu data de
01.03.2019, a imobilelor - bazin de ap] \i terenul aferent, notat în C.F. 54980, nr. cadastral 54980-C7, aflat în proprietatea
public] a Jude[ului S]laj, situate în Municipiul Zal]u, str. Simion B]rnu[iu, nr.67, cu datele de identificare prev]zute în
anexa, parte din prezenta hot]râre.
Art. 2. Drepturile \i obliga[iile vor fi stabilite prin contract de comodat, încheiat în termen de 10 zile de la data prezentei
hot]râri, dat] la care se va încheia \i procesul verbal de predare-primire a bunurilor.
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];
- Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.7
din 28 februarie 2019

Nr.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1.

Bazin de ap]

Loc. Zal]u, str. Simion B]rnu[iu nr.67, C.F. 54980, nr. cadastral 54980-C7

crt.

Suprafa[] construit]: 163,00 mp

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

HOT}RÂREA nr.8
din 28 februarie 2019
privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori tehnico - economici, pentru
obiectivul de investi[ii construire @@Cas] de tip familial Mir\id@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj, nr.2512 din 25.02.2019;
- raportul de specialitate nr. 5207 din 20.02.2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Hot]rârea nr. 118/29.09.2017 a Consiliului Jude[ean S]laj privind aprobarea depunerii unei cereri de finan[are
nerambursabil] 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 Jibou , jude[ul S]laj \i dezvolt]rii de
servicii sociale în comunitate;
- Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protec[ie special];
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- prevederile art.44 \i 45 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 alun.(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] devizul general \i indicatorii tehnico-economici, faza SF, pentru obiectivul de investi[ii construire
@@Cas] de tip familial Mir\id@@, conform Anexelor nr.1 \i nr.2, 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 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

Not] * Anexa nr.1 la Hot]r`rea nr.8 din 28 februarie 2019 poate fi consultat] de c]tre persoanle interesate pe site-ul
institu[iei www.cjsj.ro, la sec[iunea Consiliul Jude[ean - Hot]r`ri.
Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.8
din 28 februarie 2019
Principalii indicatori tehnico-economici ai investi[iei
@@Construire cas] de tip familial Mir\id@@
- Indicatori valorici
- Valoarea total] a investi[iei, inclusiv TVA: 1.677,12500 Mii lei - 359,66652 Mii euro
- Construc[ii - montaj (C+M), inclusiv TVA: 1.345,01535 Mii lei - 288,44421 Mii euro
Indicatori tehnici
- Durata de execu[ie a lucr]rilor - 12 luni
- Func[ionalitate/ profilul activit][ii - Îngrijire \i asisten[] social]
Capacitate - 16 locuri/ 8 dormitoare
Indicatori fizici teren/ construc[ie
Regim de în]l[ime: P+E
Steren= 1017mp; Sd=444mp; Sutil]=340,60mp; L'mprejmuire=138,80m

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

HOT}RÂREA nr.9
din 28 februarie 2019
privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori tehnico - economici, pentru
obiectivul de investi[ii construire @@Cas] de tip familial nr.2 Some\ Odorhei @@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive a pre\edintelui Consiliului jude[ean nr.2514 din 25.02.2019;
- raportul de specialitate nr. 5207 din 20.02.2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Hot]rârea nr. 118/29.09.2017 a Consiliului Jude[ean S]laj privind aprobarea depunerii unei cereri de finan[are
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nerambursabil] 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 Jibou , jude[ul S]laj \i dezvolt]rii de
servicii sociale în comunitate;
- Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protec[ie special];
- prevederile art.44 \i 45 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] devizul general \i indicatorii tehnico-economici, faza SF, pentru obiectivul de investi[ii construire
@@Cas] de tip familial nr.2 Some\-Odorhei @@, conform Anexelor nr. 1 \i nr. 2, 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 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

Not] * Anexa nr.1 la Hot]r`rea nr.9 din 28 februarie 2019 poate fi consultat] de c]tre persoanle interesate pe site-ul
institu[iei www.cjsj.ro, la sec[iunea Consiliul Jude[ean - Hot]r`ri.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investi[iei
Construire @@ Cas] de tip familial nr. 2 Some\-Odorhei@@

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.9
din 28 februarie 2019

- Indicatori valorici
- Valoarea total] a investi[iei, inclusiv TVA: 1.503,41101 Mii lei - 322,41283 Mii euro
- Construc[ii - montaj (C+M), inclusiv TVA: 1.182,00618 Mii lei - 253,48621 Mii euro
Indicatori tehnici
Durata de execu[ie a lucr]rilor - 12 luni
- Func[ionalitate/ profilul activit][ii - Îngrijire \i asisten[] social]
Capacitate - 16 locuri/ 8 dormitoare
Indicatori fizici teren/ construc[ie
Regim de în]l[ime: P+E
Steren= 725mp; Sd=445,95mp; Sutil]=343,05mp; Lîmprejmuire=133,54m

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

HOT}RÂREA nr.10
din 28 februarie 2019
privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori tehnico- economici pentru
obiectivul de investi[ii modernizarea @@Casei de tip familial In]u@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive a pre\edintelui Consiliului jude[ean S]laj nr.2511 din 25.02.2019;
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- raportul de specialitate nr. 5203 din 20 februarie 2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Hot]rârea nr. 118/29.09.2017 a Consiliului Jude[ean S]laj privind aprobarea depunerii unei cereri de finan[are nerambursabil]
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 Jibou , jude[ul S]laj \i dezvolt]rii de servicii sociale în comunitate;
- Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protec[ie special];
- prevederile art.44 \i 45 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 alun.(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] devizul general \i indicatorii tehnico-economici, faza DALI, pentru obiectivul de investi[ii modernizare
@@Cas] de tip familial In]u@@, prin reabilitare, conform Anexelor nr.1 \i nr.2, 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 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

Not] * Anexa nr.1 la Hot]r`rea nr.10 din 28 februarie 2019 poate fi consultat] de c]tre persoanle interesate pe site-ul
institu[iei www.cjsj.ro, la sec[iunea Consiliul Jude[ean - Hot]r`ri.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investi[iei
Modernizare @@Casa de tip familial In]u@@

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.10
din 28 februarie 2019

- Indicatori valorici
- Valoarea total] a investi[iei, inclusiv TVA: 1.401,41855 Mii lei - 300,54011 Mii euro
Construc[ii - montaj (C+M), inclusiv TVA: 1.085,48825 Mii lei - 232,78753 Mii euro
- 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+Epar[ial
Steren= 982mp; Sd=420mp; Sutil]=314mp; Lîmprejmuire=128,55m

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

HOT}RÂREA nr.11
din 28 februarie 2019
privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori tehnico - economici pentru
obiectivul de investi[ii modernizare @@Cas] de tip familial Var@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive a pre\edintelui Consiliului jude[ean S]laj nr.2515 din 25.02.2019;
- raportul de specialitate nr. 5203 din 20 februarie 2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
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- Hot]rârea nr. 118/29.09.2017 a Consiliului Jude[ean S]laj privind aprobarea depunerii unei cereri de finan[are
nerambursabil] 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 Jibou , jude[ul S]laj
\i dezvolt]rii de servicii sociale în comunitate;
- Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protec[ie special];
- prevederile art. 44 \i 45 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 alun. (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] devizul general \i indicatorii tehnico-economici, faza DALI, pentru obiectivul de investi[ii modernizare
@@Cas] de tip familial Var@@, prin reabilitare, conform Anexelor nr.1 \i nr.2, 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 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

Not] * Anexa nr.1 la Hot]r`rea nr.11 din 28 februarie 2019 poate fi consultat] de c]tre persoanle interesate pe site-ul
institu[iei www.cjsj.ro, la sec[iunea Consiliul Jude[ean - Hot]r`ri.
Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.11
din 28 februarie 2019
Principalii indicatori tehnico-economici ai investi[iei
Modernizare @@Cas] de tip familial Var@@
- Indicatori valorici
Valoarea total] a investi[iei, inclusiv TVA:
- 1.363,52291 Mii lei
- 292,41323 Mii euro
Construc[ii - montaj (C+M), inclusiv TVA:
- 1.050,07088 Mii lei
- 225,19213 Mii euro
- 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: Parter
Steren= 2500mp;
Sd=430mp;
Sutil]=322mp.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.12
din 28 februarie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investi[ii
@@Reabilitare Galeria de Art] Ioan Sima@@
.
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 2306 din 19.02.2019, a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.2310 din 19.02.2019, al Direc[iei juridice \i administra[ie local] ;
- prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finan[ele publice locale;
- 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. Aprob] devizul general \i indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investi[ii @@Reabilitare Galeria de
Art] Ioan Sima@@, conform Anexelor nr. 1 \i nr. 2, 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];
- Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] - Zal]u;
- Direc[ia economic].
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] - Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

Not] * Anexa nr.1 la Hot]r`rea nr.12 din 28 februarie 2019 poate fi consultat] de c]tre persoanle interesate pe site-ul
institu[iei www.cjsj.ro, la sec[iunea Consiliul Jude[ean - Hot]r`ri.
Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.12
din 28 februarie 2019
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi[ie
@@ Reabilitarea Galeriei de Art] Ioan Sima @@
I. Valoarea total] a investi[iei, inclusiv TVA:
- 3.601.272,43 lei ( 756.951,49 euro ), din care construc[ii montaj ( C+M ):
- 2.599.468,43 lei ( 546.382,30 euro )
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La data de 20 februarie 2019 - 1 Euro = 4,7576 lei
II. E\alonarea investi[iei ( INV / C+M ), inclusiv TVA:
- Anul I - 110.000,00 lei, din care C+M: 0,00 lei
- Anul II - 2.327.514,95 lei, din care C+M: 1.163.757,48 lei
- Anul III - 1.732.978,95 lei, din care C+M: 866.489,48 lei
III. Durata de realizare: 24 luni.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.13
din 28 februarie 2019
privind aprobarea proiectului @@Dotare cu aparatur] medical] a Ambulatoriului integrat de
specialitate din cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u@@ \i a cheltuielilor legate de proiect în
vederea promov]rii spre finan[are în cadrul POR 2014-2020
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 2683 din 27.02.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr.2682 din 27.02.2019 al Direc[iei economice \i Direc[iei dezvoltare \i
investi[ii;
- Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritar] 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare \i sociale;
- Prioritatea de investi[ii 8.1 - Investi[ii în infrastructurile 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 comunit][i; Obiectivul Specific 8.1; Opera[iunea
A - Ambulatorii;
- 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 ale 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. Aprob] proiectul @@Dotare cu aparatur] medical] a Ambulatoriului integrat de specialitate din
cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u@@ în vederea finan[]rii acestuia în cadrul Programului Opera[ional
Regional 2014-2020, Axa prioritar] 8, Prioritatea de investi[ii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Opera[iunea A,
Apelul de proiecte nr. POR/266/8.
Art.2. Aprob] valoarea total] a proiectului @@Dotare cu aparatur] medical] a Ambulatoriului integrat de
specialitate din cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u@@, în cuantum de 11.666.837,49 lei, din care
valoarea eligibil] a proiectului este de 10.700.750,00 lei, conform anexei parte integrant] la prezenta hot]râre.
Art.3. Aprob] contribu[ia proprie în proiect a Jude[ului S]laj, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, în cuantum de 966.087,49 lei, cât \i contribu[ia de 2% din valoarea eligibil] a
proiectului, în cuantum de 214.015,00 lei, reprezentând cofinan[area proiectului @@Dotare cu aparatur]
medical] a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u@@.
Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot ap]rea pe durata implement]rii proiectului @@Dotare
cu aparatur] medical] a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[]
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Zal]u@@, pentru implementarea acestuia în condi[ii optime, se vor asigura din bugetul Jude[ului S]laj.
Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implement]rii proiectului în condi[iile ramburs]rii/
decont]rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a
corec[iilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achizi[iei.
Art.6. Se împuternice\te Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj, domnul Tiberiu Marc, s] semneze toate
actele necesare \i contractul de finan[are în numele Jude[ului S]laj.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii.
Art.8. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- 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.13
din 28 februarie 2019

Privind aprobarea proiectului
@@Dotare cu aparatur] medical] a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[]
Zal]u@@ \i a cheltuielilor legate de proiect în vederea promov]rii spre finan[are în cadrul POR 2014-2020

Valoare total]
Activitate
Organizarea
procedurilor
de achizi[ie

Subactivitate
Consultan[]/asisten]]
juridic] pentru
procedurile de achizi]ie
public]

Servicii de consultan[] la
Consultan[]

elaborarea cererii de
finan]are \i a tuturor
studiilor necesare

Servicii de consultan[] la
Consultan]]

elaborarea cererii de

finan]are \i a tuturor
studiilor necesare

Cheltuial]

f]r] TVA

Cheltuieli

Cheltuieli

eligibile f]r]

neeligibile
f]r] TVA

Valoare TVA TVA

Contribu[ie
TVA eligibil

TVA

Total cheltuieli

proprie

neeligibil

eligibile

eligibil]

Neramb.

Cheltuieli pentru
proiectare si asisten[]

60,000.00

11,400.00

60,000.00

0.00

11,400.00

0.00

71,400.00

1,428.00

69,972.00

70,000.00

14,000.00

70,000.00

0.00

14,000.00

0.00

84,000.00

1,680.00

82,320.00

9,700.00

1,843.00

9,700.00

0.00

1,843.00

0.00

11,543.00

230.86

11,312.14

12,600.00

2,394.00

12,600.00

0.00

2,394.00

0.00

14,994.00

299.88

14,694.12

9,641,806.88

1,831,943.31

8,829,968.65

811,838.23

1,677,694.05

154,249.26

10,507,662.70

210,153.25

10,297,509.45

9,370.00

1,780.30

9,370.00

0.00

1,780.30

0.00

11,150.30

223.01

10,927.29

tehnic]

Cheltuieli pentru
proiectare \i asisten]]
tehnic]

Cheltuieli pentru

proiectare \i asisten[]
tehnic]

Cheltuieli cu auditul
Consultan[]

Auditul financiar

achizi[ionat de beneficiar
pentru proiect

Investi[ia de
baz]
Cheltuieli
pentru
informare \i
publicitate

Dot]ri

Realizarea de panouri de
informare \i etichete
autocolante

Cheltuieli pentru investi[ia
de baz]

Cheltuieli de informare,
comunicare \i publicitate
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