MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVIII, Nr.26
(serie nou])

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

23 mai 2018

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI JUDE{EAN
S}LAJ
HOT}RÂREA nr. 41 din 27 aprilie 2018 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]
HOT}RÂREA nr. 42 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între
Jude[ul S}LAJ \i Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova în vederea organiz]rii \i desf]\ur]rii
ac[iunii S}LAJ Velo: Porolissum 2018 în cadrul Road Grand Tour
HOT}RÂREA nr. 43 din 27 aprilie 2018 privind însu\irea valorii investi[iilor realizate
de c]tre Compania de Ap] Some\ SA la obiectivul @@Sta[ie de tratare a apei Vîr\ol[@@
prin POS Mediu
HOT}RÂREA nr. 44 din 27 aprilie 2018 privind retragerea dreptului de folosin[] gratuit]
conferit Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S}LAJ@@ asupra unor spa[ii, din
imobilul situat în municipiul ZAL}U, str. Unirii nr.7, aflat în domeniul public al jude[ului S}LAJ
HOT}RÂREA nr. 45 din 27 aprilie 2018 pentru modificarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean
S}LAJ nr. 56 din 31 mai 2013 privind darea în folosin[] gratuit] Asocia[iei de Dezvoltare
Intercomunitar] @@S}LAJ PLUS@@ a unor spa[ii apar[inând domeniul public al jude[ului S}LAJ
HOT}RÂREA nr. 46 din 27 aprilie 2018 privind darea în folosin[] gratuit], Asocia[iei de
Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S}LAJ@@, a unor spa[ii, din imobilul situat în municipiul
ZAL}U, P-[a 1 Decembrie 1918 nr.11, aflate în domeniul public al jude[ului S}LAJ
HOT}RÂREA nr. 47 din 27 aprilie 2018 privind actualizarea Programului jude[ean de
transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 - 2019
HOT}RÂREA nr. 48 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea atribuirii unor licen[e de traseu
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 41
din 27 aprilie 2018
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]
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];
Av`nd în vedere:
- expunerea de motive nr. 4351 din 20.04.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 4352 din 20.04.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie local] \i Direc[iei economice;
- prevederile art. 2, 3, 18^1 alin. (2) lit. b) \i art. 69 alin. (1) - (3) 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. Se aprob] regulamentul pentru repartizarea sumelor din bugetul jude[ului S}LAJ destinate finan[]rii 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], participante la competi[ii na[ionale \i/sau
interna[ionale, organizate în conformitate cu statutul \i regulamentele federa[iilor sportive na[ionale pe ramur] de sport,
conform anexei care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Se aprob] limita maxim] a sumelor ce pot fi repartizate, din bugetul jude[ului pentru anul sportiv competi[ional
2018-2019, pentru participarea la competi[iile interne, în cuantum de 2.670,00 mii lei, defalcat pe ani bugetari astfel:
- limita maxim] pe anul 2018 suma de 1.220,00 mii lei
- limita maxim] pe anul 2019 suma de 1.450,00 mii lei.
Art. 3. Se desemneaz] Comisia 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 pentru a verifica îndeplinirea de c]tre solicitan[i a condi[iilor
impuse prin regulament.
Art. 4. Se împuternice\te Pre\edintele Consiliului Jude[ean S}LAJ pentru semnarea contractelor de finan[are pentru
sumele repartizate prin hot]râre a Consiliului jude[ean.
Art. 5. Prezenta hot]râre se aplic] procedurilor de repartizare a sumelor destinate finan[]rii activit][ilor de performan[]
începând cu anul competi[ional 2018-2019.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Pre\edintele Consiliului Jude[ean S}LAJ \i
Direc[ia economic].
Art. 7. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic].
\i se aduce la cuno\tin[] public] prin publicare în Monitorul Oficial al Jude[ului \i pe site-ul Consiliului Jude[ean S}LAJ
- www.cjsj.ro.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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Anex]
la Hot]r`rea nr.41
din 27 aprilie 2018
REGULAMENT
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]
CAPITOLUL I - INFORMA{II GENERALE
Prezentul REGULAMENT are ca scop stabilirea cadrului general \i a criteriilor pentru repartizarea sumelor destinate finan[]rii structurilor
sportive locale, constituite ca structuri nonprofit în condi[iile legii, participante la competi[iile na[ionale \i interna[ionale, organizate în conformitate
cu statutul \i regulamentele federa[iilor sportive na[ionale pe ramur] de sport, în baza contractelor \i a programelor sportive ale acestora care
prev]d promovare, selec[ie, participare, preg]tire, organizare de competi[ii \i evenimente sportive.
Din sumele alocate se finan[eaz] tipurile de cheltuieli aferente contractelor \i programelor sportive, inclusiv cele de natur] salarial].
1.1 Temeiul legal
Art. 18^1 \i art. 69 din Legea educa[iei fizice \i sportului nr. 69/2000, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Legea nr. 215/2001 a administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Hot]rârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiv],
Hot]rârea de Guvern nr. 264/2003 privind stabilirea ac[iunilor \i categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor \i limitelor pentru
efectuarea de pl][i în avans din fondurile publice, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
1.2 Semnifica[ia unor termeni
În în[elesul prezentului REGULAMENT termenii \i expresiile de mai jos au urm]toarea semnifica[ie:
a) sport de performan[] - complex de ac[iuni prin care se urm]re\te valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selec[ie,
preg]tire \i competi[ie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri \i ob[inerea victoriei.
b) autoritate finan[atoare - Jude[ul S}LAJ prin Consiliul Jude[ean S}LAJ;
c) beneficiar - structur] sportiv] local], organizat] ca structura nonprofit, participant] la competi[ii sportive na[ionale/interna[ionale, organizate
în conformitate cu statutul \i regulamentele federa[iilor sportive na[ionale pe ramur] de sport, în baza contractelor \i a programelor sportive ale
acestora care prev]d promovare, selec[ie, participare, preg]tire, organizare de competi[ii \i evenimente sportive
d) bugetul programului sportiv - totalitatea surselor de finan[are necesare realiz]rii programului sportiv \i a cheltuielilor aferente, detaliate pe
categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare;
e) cerere de repartizare sume - document completat de c]tre solicitant în vederea ob[inerii finan[]rii pentru programul sportiv (Anexa nr. 2);
f) contract de finan[are - contract încheiat, în condi[iile legii între autoritatea finan[atoare \i beneficiar (anexa 1);
g) an competi[ional - perioada înscris] în contractul de finan[are aferent] programului sportiv.
1.3 Principiile care stau la baza repartiz]rii sumelor
Principiile care stau la baza repartiz]rii sumelor din bugetul jude[ului sunt:
a) libera concuren[] - asigurarea condi[iilor pentru ca beneficiarul, astfel cum este definit în prezentul regulament, s] aib] posibilitatea de a
beneficia de sume repartizate din bugetul jude[ului S}LAJ, pentru finan[area activit][ilor de performan[];
b) eficacitatea utiliz]rii sumelor repartizate - folosirea sistemului concuren[ial \i a criteriilor care s] fac] posibil] evaluarea solicit]rlor pentru
atribuirea contractului de finan[are;
c) transparen[a - punerea la dispozi[ia tuturor celor interesa[i a informa[iilor referitoare la repartizarea sumelor;
d) tratamentul egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selec[ie \i a criteriilor pentru repartizarea sumelor;
e) neretroactivitatea - excluderea posibilit][ii destin]rii sumelor repartizate unei activit][i a c]rei executare a fost deja început] sau finalizat]
la data încheierii contractului de finan[are;
f) excluderea cumulului - aceea\i activitate/program sportiv, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de fina[are de la aceea\i
autoritate finan[atoare, în decursul aceluia\i an competi[ional.
1.4. Sumele repartizate pot fi utilizate pentru toate tipurile de cheltuieli aferente programului sportiv, inclusiv cele de natur] salarial].
CAPITOLUL II - CRITERII DE ACCES
(1) Pentru a participa la procedura de selec[ie în vederea repartiz]rii sumelor, beneficiarii trebuie s] îndeplineasc], cumulativ, urm]toarele condi[ii:
a) s] fie o structur] sportiv] constituit] ca structur] nonprofit în condi[iile legii, cu sediul pe raza teritorial-administrativ] a jude[ului S}LAJ
- Certificat de înregistrare Sportiv] (CIS)
b) s] fac] dovada afilierii la federa[ia sportiv] na[ional] de specialitate \i/sau la asocia[ia pe ramur] de sport jude[ean], dup] caz;
c) s] fac] dovada depunerii situa[iei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent - Bilan[ contabil vizat
pe anul anterior conform termenului legal de depunere;
d) s] nu aib] obliga[ii de plat] exigibile la bugetul jude[ului S}LAJ precum \i la bugetul unit][ii administrativ teritoriale în care î\i are sediul
- Certificat fiscal;
e) s] nu aib] obliga[ii de plat] exigibile la bugetul de stat - Certificat fiscal;
f) s] nu se afle în litigiu cu institu[ia public] c]reia îi solicit] atribuirea unui contract de finan[are;
g) s] nu furnizeze informa[ii false în documentele care înso[esc cererea de finan[are; - Declara[ie;
h) s] nu se afle în situa[ia de nerespectare a dispozi[iilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum \i a legii - Statut,
Act Constitutiv
i) s] participe cu o contribu[ie proprie la finan[area programului sportiv;
j) s] nu fac] obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori s] nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
k)s] depun] cererea de finan[are complet] în termenul stabilit de autoritatea finan[atoare.
l) s] depun] bugetul detaliat pe articole de cheltuieli înso[it de o not] de fundamentare analitic] a acestora;
m) s] depun] raport de activitate pentru anul anterior;
n) s] depun] contractele sportive \i programul sportiv aferent anului competi[ional;
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(2) Autoritatea finan[atoare poate cere beneficiarului toate documentele pe care le consider] necesare pentru verificarea respect]rii condi[iilor
mai sus men[ionate.
(3) Cazuri de neacordare a finan[]rii
Nu va beneficia de sume repartizate de la bugetul jude[ului, structura sportiv] care:
a) nu \i-a îndeplinit obliga[iile de plat] exigibile a impozitelor \i taxelor c]tre bugetul local \i/sau bugetul general consolidat;
b) furnizeaz] informa[ii false în documentele prezentate;
c) a comis o grav] gre\eal] în materie profesional] sau nu \i-a îndeplinit obliga[iile asumate printr-un contract de finan[are, în m]sura în care
autoritatea finan[atoare poate aduce ca dovad] mijloace probante în acest sens;
d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afl] deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
e) nu depune declara[iile pe propria r]spundere necesare sus[inerii cererii;
f) nu a depus toate documentele solicitate la termenele stabilite;
g) a depus cererile dup] termenul limit] de depunere;
h) a depus cereri ce au ca obiect activit][i nerelevante pentru obiectivele programului;
i) se face vinovat de declara[ii inexacte cu privire la informa[iile solicitate de comisia de verificare;
j) a înc]lcat un contract încheiat cu administra[ia public] privind finan[area unui proiect;
Pentru aceea\i activitate un beneficiar nu poate contracta decât o singur] finan[are de la aceea\i autoritate în decursul unui an competi[ional,
cu excep[ia cazului în care, ca urmare a rezultatelor, particip] la o competi[ie interna[ional].
CAPITOLUL III - PROCEDURA DE DEPUNERE A SOLICIT}RILOR DE FINAN{ARE A PROGRAMELOR SPORTIVE
PE AN COMPETI{IONAL
3.1.Calendar opera[ional
- depunerea cererii de repartizare înso[it] de documentele solicitate, pân] în data de 01 iunie;
- verificarea îndeplinirii de c]tre solicitan[i a condi[iilor impuse prin regulament de c]tre Comisia de specialitate a Consiliului Jude[ean
S}LAJ pentru activita[i \tiin[ifice, înv][]mânt, s]n]tate, cultur], protec[ie social], sportive \i de agrement, în data de 15 iunie;
- propunerea \i aprobarea repartiz]rii sumelor prin hot]râri ale Consiliului jude[ean S}LAJ, în prima \edin[] convocat] dup] finalizarea
etapei de verificare a solicit]rilor;
- semnarea contractelor de finan[are pentru sumele repartizate destinate finan[]rii activit][ilor de performan[] a structurilor sportive locale cu
beneficiarii, în termen de 10 zile de la data adopt]rii hot]rârilor de repartizare a sumelor.
3.2. Documenta[ia de solicitare a finan[]rii se depune într-un singur exemplar (set), îndosariat cuprinzând:
- Cererea de repartizare;
- Declara[ia pe propria r]spundere cu privire la falsul in declara[ii;
- Raport de activitate al entit][ii sportive pentru anul anterior;
- Documentele enumerate la Capitolul II - Criterii de acces;
- Bugetul programului sportiv;
- Statulul \i actul constitutiv;
- certificat de înregistrare fiscal].
3.3. (1) Toate documentele se depun în plic închis, la sediul Consiliului Jude[ean S}LAJ, P-[a 1 Decembrie 1918 nr.12, cu men[iunea:
Solicitare de repartizare sume, pentru anul competi[ional _________
Numele \i adresa complet] a solicitantului
(2) Solicitan[ii p]streaz] un exemplar complet din Cererea de repartizare depus].
(3) Formularul de solicitare a repartiz]rii de sume va fi afi\at pe site-ul www.cjsj.ro odat] cu anun[ul pentru finan[are. Formularul va putea
fi desc]rcat sau se va putea ob[ine de la registratura consiliului jude[ean S}LAJ.
CAPITOLUL IV. CRITERII DE EVALUARE
4.1. Criteriile generale de evaluare:
a) contribu[ia la dezvoltarea domeniului sportiv în jude[ul S}LAJ sau a unei unit][i administrativ teritoriale din jude[;
b) anvergura (interna[ional], na[ional]) \i importan[a competi[iilor cuprinse în programul sportiv;
4.2. Criterii specifice
Nr.

CRITERIU

Crt.
1.

2.

3.

4.

PUNCTAJ
MAXIM

Anvergura programului competi[ional, încadrarea pe nivele de importan[] \i relevan[a sa

15

1.1 - na[ional

5

1.2 - interna[ional

10

Categoriile de vârst]

15

2.1 Copii \i juniori

5

2.2 Seniori

10

Încadrarea pe ramur] de sport

15

3.1 Olimpic

10

3.2 Neolimpic

5

Categorie sportiva

15

4.1 Sport de echip]

10

4.2 Sport individual

5

4

5.

6.

7.

Buget

15

5.1 Raportul cheltuieli estimate - rezultate a\teptate este realist \i în concordan[] cu activit][ile planificate

2

5.2 Cheltuielile propuse reflect] în mod real raportul valoare – cost

3

5.3 Existen[a unei contribu[ii a solicitantului din surse financiare proprii

5

5.4 Atragerea de surse de finan[are prin sponsorizarea de c]tre unele entit][i economice

5

Continuitate în ini[iere \i organizare programe sportive

15

6.1 minim doi ani de continuitate

5

6.2 mai mult de doi ani de continuitate

10

Rezultatele ob[inute anterior

10

7.1 trofeu/trofee europene cucerite

4

7.2 titlu/titluri în competi[ii na[ionale

3

7.3 clasare pe podium (locurile 2 \i 3) la nivel na[ional \i/sau participare în competi[ii europene

2

7.4 participare în competi[ii la nivel na[ional de prim] lig] sau divizie, dup] caz
PUNCTAJ TOTAL MAXIM

1
100

4.3. Comisia de evaluare
1) Comisia de evaluare este comisia de specialitate a Consiliului jude[ean S}LAJ pentru activita[i \tiin[ifice, înv][]mânt, s]n]tate, cultur],
protec[ie social], sport \i de agreement.
2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de persoane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jude[ean \i va fi constituit prin dispozi[ie
a pre\edintelui consiliului jude[ean.
3) Pre\edintele comisiei va asigura, prin intermediul secretarului desemnat în condi[iile alineatului precedent, convocarea \i prezen[a
membrilor comisiei, în termen de cel mult 5 zile de la data limit] stabilit] pentru depunerea cererilor de finan[are. Comisia î\i desf]\oar] activitatea
la sediul Consiliului jude[ean S}LAJ,
4) Comisia hot]r]\te prin votul majorit][ii membrilor s]i.
Comisia de evaluare are urm]toarele atribu[ii:
a) verific] îndeplinirea condi[iilor de acces.
b) analizeaz] \i noteaz] solicit]rile în conformitate cu grila de acordare a punctajelor;
c) întocme\te, prin intermediul secretarului comisiei, procesul verbal a \edin[elor de lucru, precum \i situa[ia final] privind propunerile de
repartizare a sumelor;
d) asigur], prin intermediul secretarului comisiei, afi\area rezultatului evalu]rii \i propunerile de repartizare a sumelor în func[ie de rezultatul
evalu]rii;
e) comunic] pre\edintelui consiliului jude[ean, rezultatul final al evalu]rii în vederea repartiz]rii sumelor prin hot]râre a consiliului jude[ean.
5) Pentru a fi selectat] în vederea finan[]rii, o solicitare trebuie s] întruneasc] un punctaj total de minim 50 la sut] din punctajul total maxim.
6) Finan[area aprobat] poate fi aceea\i sau mai mic] decât cea solicitat].
7) Propunerile de repartizare a sumelor se supun aprob]rii Consiliului jude[ean.
8) Sumele vor fi repartizate în limita prevederilor bugetare anuale în ordinea descresc]tore a punctajului ob[inut ca urmare a aplic]rii criteriilor
de evaluare.
4.4 Contesta[ii
(1) beneficiarii nemul[umi[i de modul de respectare a procedurii privind repartizarea sumelor pot depune contesta[ie în termen de maximum
3 zile lucr]toare de la data public]rii rezultatului selec[iei. Sumele repartizate nu pot face obiectul contesta[iei.
(2) Solu[ionarea contesta[iilor se va realiza de c]tre o comisie alc]tuit] din 3 membri, numit] prin dispozi[ie a pre\edintelui Consiliului Jude[ean
S}LAJ. În componen[a comisiei de solu[ionare a contesta[iilor nu nu pot fi numi[i membri persoanele care au f]cut parte din Comisia de evaluare.
(3) Contesta[iile vor fi solu[ionate în termen de 3 zile lucr]toare de la data expir]rii termenului de depunere a contesta[iilor.
(4) Contesta[ia se formuleaz] în scris \i va con[ine urm]toarele:
datele de identificare ale contestatorului
obiectul contesta[iei
motivele de fapt \i de drept
dovezile pe care se întemeiaz]
semn]tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum \i \tampila
(5) Solu[ia dat] de comisia de contesta[ii este definitiv].
4.5 Comunic]ri
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare determinate de aplicarea prevederilor prezentului regulament se face sub form] de
document scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii, transmiterii \i al primirii.
(3) Documentele transmise prin po\t] electronic] sau telefax trebuie confirmate de primire.
CAPITOLUL V - DISPOZI{II REFERITOARE LA CONTRACTUL DE FINAN{ARE
5.1 Contractul de finan[are se încheie pe baza hot]rârii consiliului jude[ean de repartizare a sumelor pentru finan[area activit][ilor de
performan[] desf]\urate de structurile sportive locale în anul competi[ional, stabilite pe baza procesului verbal al comisiei de evaluare.
5.2. În contract va fi prev]zut] întreaga sum] aferent] anului competi[ional, urmând ca acesta s] fie repartizat] conform prevederilor
bugetare anuale.
5.3 Suma alocat] conform punctului 5.2 poate fi suplimentat] în cazul unei clasific]ri care îi permite structurii sportive participarea la
competi[ii interna[ionale.
5.4 Modalitate de plat]
Pentru decontarea cheltuielilor efectuate, cererea beneficiarului va fi înso[it] de documente care atest] angajarea cheltuielii (contracte, facturi,
chitan[e, bon fiscal, ordin de plat], etc.), în copie certificat] @@conform cu originalul@@.
Documentele care atest] cheltuielile efectuate în cursul unei luni, se vor depune pân] cel târziu la data de 10 a lunii urm]toare celei în care au
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fost efectuate, iar decontarea se va realiza în termen de cel mult 10 de zile de la depunere.
Documentele care atest] efectuarea cheltuielilor vor fi înso[ite de situa[ia activit][ilor specifice.
În cazul în care documentele pentru justificarea cheltuielilor efectuate nu se depun în termenul stabilit, finan[atorul nu va acorda suma
necesar], pân] la depunerea documentelor respective.
Beneficiarul poate opta pentru acordarea unui avans pentru cheltuielile care urmeaz] s] le efectueze, care nu poate s] dep]\easc] 30% din suma
alocat] pentru fiecare an bugetar. O alt] tran\] de avans poate fi acordat] numai dup] justificarea integral] a tran\ei precedente prin depunerea
documentelor justificative care atest] angajarea \i plata cheltuielilor (contracte, facturi, chitan[e, bon fiscal, ordin de plat], etc.), în copie certificat]
@@conform cu originalul@@. La finele anului bugetar, beneficiarul va intocmi un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care s] confirme
utilizarea integral] \i potrivit destina[iilor legale a avansului acordat, iar sumele necheltuite se vor restitui
Acordarea sumelor necesare se face pe baza solicit]rii beneficiarului, în baza contractului de finan[are.
CAPITOLUL VI - PROCEDURA DE DECONTARE
6.1 Decontarea sumelor repartizate se va face luând în considerare urm]toarele aspecte:
- cheltuiala a fost realizat] pentru programul sportiv aferent anului competi[ional prev]zut în contract;
- cheltuiala a fost efectuat] pe perioada de desf]\urare a programului sportiv, pentru activit][i \i pl][i realizate dup] semnarea contractului de finan[are;
- beneficiarul prezint] toate documentele justificative de plat], pentru fiecare tip de cheltuial], în copie, semnate \i \tampilate, cu men[iunea
@@conform cu originalul@@;
- beneficiarul face dovada realiz]rii activit][ii pentru care a fost efectuat] cheltuiala în cauz];
- facturile sunt emise pe numele beneficiarului;
- facturile sunt completate cu toate datele necesare: produse sau servicii achizi[ionate, num]rul \i data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul;
- toate documentele justificative externe, emise de c]tre un prestator din afara României c]tre beneficiarul finan[]rii se vor prezenta la decont
înso[ite de traducerea acestora în limba român]; traducerea trebuie s] fie efectuat], semnat] \i \tampilat] de c]tre un traduc]tor autorizat.
6.2 Modalit][i de decont
În vederea decontului financiar - contabil beneficiarul finan[]rii va prezenta urm]toarele documente justificative:
a) Pentru decontarea cheltuieli cu personalul, inclusiv obliga[ii BS \i BAS, se vor prezenta:
o pontaj semnat \i \tampilat de c]tre club;
o statul de plat];
o ordinele de plat] privind virarea drepturilor salariale \i a obliga[iilor BS \i BAS.
b) pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor prezenta: contractul, factura fiscal], chitan[] sau ordinul de plat], precum \i diagrama de
cazare cu semn]tura \i \tampila structurii de primire turistic] a c]rei clasificare trebuie s] fie de maximum 3 stele sau margarete. În cazul în care
cazarea s-a f]cut într-o structur] de primire turistic] de confort superior celei de 3 stele, se deconteaz] numai 50% din tariful de cazare perceput;
c) în cadrul proiectelor sportive cheltuielile zilnice de mas] se diferen[iaz] pe categorii de ac[iuni conform art. 13 din H.G 1447/2007 pentru
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive.
Pentru decontarea cheltuielilor de mas] se vor prezenta: contractul, factura fiscal], chitan[] sau ordinul de plat] \i lista de participan[i;
d) pentru cheltuielile de transport se vor prezenta: contractul, factura fiscal], chitan[] sau ordinul de plat], biletele de c]l]torie, ordine de
deplasare, bonuri taxe autostrad], bonuri trecere poduri, etc, dup] caz \i se vor deconta urm]toarele:
-avionul, pe orice distan[], clasa economic];
-orice fel de tren, dup] tariful clasei a II-a, pe distan[e de pân] la 300 km, \i dup] tariful clasei I, pe distan[e mai mari de 300 de km;
-navele de c]l]tori, dup] tariful clasei I;
-mijloace de transport auto \i transport în comun, dup] tarifele stabilite pentru aceste mijloace;
-mijloace de transport auto închiriate;
-cheltuieli conexe transportului: taxe de aeroport, autogar], port, taxe pentru trecerea podurilor, taxe privind circula[ia pe drumurile publice,
etc, prev]zute de dispozi[iile legale în vigoare.
e) pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de spa[ii \i/sau aparatur] se vor prezenta: contractul de închiriere, factura fiscal] \i
chitan[] sau ordinul de plat];
f) pentru decontarea cheltuielilor de promovare \i publicitate (afi\e, invita[ii, anun[uri, bannare publicitare, bilete etc.) se vor prezenta:
contractul, factura fiscal], nota de recep[ie, chitan[] sau ordinul de plat];
g) pentru decontarea cheltuielilor privind realizarea de tip]rituri (c]r[i, bro\uri, cataloage, albume etc.) se vor prezenta: contractul, factura
fiscal],nota de recep[ie, chitan[] sau ordinul de plat];
h) Pentru decontarea cheltuielilor privind prest]rile de servicii în cazul persoanelor juridice care colaboreaz] la organizarea \i desf]\urarea
proiectelor, se vor prezenta:
o contractele încheiate conform dispozi[iilor legale în vigoare;
o factura fiscal];
o chitan[a sau ordinul de plat].
În cazul persoanelor fizice, se vor prezenta:
o contractele;
o statul de plat] \tampilat \i semnat de reprezentan[ii legali;
o ordinul de plat] privind virarea impozitului pe venit c]tre bugetul de stat;
În func[ie de modalitatea de plat] se va prezenta ordinul de plat] a sumei nete sau statul de plat] cu semn]tura de primire a sumei în numerar.
i) pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul \i factura fiscal], înso[ite de un referat din care s] rezulte utilizarea
materialelor \i chitan[] sau ordinul de plat];
j) pentru decontarea cheltuielilor specifice activit][ilor desf]\urate se vor prezenta documente justificative, dup] caz, în conformitate cu
prevederile legale.
6.3 Efectuarea pl][ilor
(1) Consiliul Jude[ean S}LAJ va achita suma repartizat] prev]zut] în contract, în baza actelor de justificare a cheltuielilor \i/sau a solicit]rilor de avans.
(2) În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea programului sportiv, beneficiarul este obligat s] depun] la sediul Consiliului Jude[ean
S}LAJ documentele justificative pentru decontul final.
VII. R}SPUNDEREA CONTRACTUAL}
7.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunz]toare a obliga[iilor asumate prin prezentul contract, partea în culp] r]spunde în
condi[iile prezentului contract \i ale dispozi[iilor legale în vigoare.
7.2. Pentru nedepunerea, în mod repetat, la termenul convenit prin prezentul contract a documentelor necesare decontului lunar, institu[ia
finan[atoare are dreptul s] refuze decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia desf]\ur]rii ac[iunilor/activit][ilor respective.
7.3. În cazul în care structura sportiv] nu asigur] sursele de finan[are declarate în bugetul programului sportiv, finan[atorul poate diminua
sumele alocate propor[ional cu sumele nerealizate la care structura sportiv] s-a angajat.
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Anex]
la Regulament
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN S}LAJ
PRE|EDINTE
Nr……… din ……..

JUDE{UL S}LAJ
structura
sportiva local]
Nr……… din …....
CONTRACT DE FINAN{ARE
- cadru -

I. P}R{ILE CONTRACTANTE
JUDE{UL S}LAJ cu sediul în Zal]u, Pia[a 1 Decembrie 1918 nr.12, reprezentat prin pre\edinte, dl. Marc Tiberiu, având cont nr.
…………………………., deschis la Trezoreria Zal]u, cod fiscal: ………………
\i
(structura sportiv] local]), cu sediul în localitatea ______, str. _____, nr.__, jude[ul S]laj, telefon/fax ____________, certificat de identitate
sportiv] _________, cod fiscal nr. ___________ cont nr. _____________ deschis la ____________, Sucursala Zal]u, reprezentat prin
_____________________ \i ___________________________,
Luând în considerare Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. ……. privind ……….
Au convenit încheierea prezentului contract pentru sumele repartizate destinate finan[]rii activit][ilor de performan[] aferente anului competi[ional
………..
I. SCOP |I OBIECTIVE
Scopul prezentului contract îl constituie finan[area ac[iunilor/activit][ilor specifice sportului de performan[], pentru participarea echipei de
_________ la competi[iile sportive desf]\urate în anul competi[ional ……… în cadrul Campionatul na[ional/interna[ional de ____, Liga
na[ional] de _____________, având ca obiective:
- promovarea sportivilor la loturile na[ionale \i promovarea ___________ în jude[ul S]laj;
- clasarea echipei pe unul din locurile _____ în Liga na[ional] de ___________ în sezonul ………….., în conformitate cu prevederile
programului sportiv.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract este alocarea sumei de __________ mii lei, din care suma de …….. lei din bugetul anului 20… \i suma
de …… lei din bugetul anului 20…..
În limita sumei alocate se vor deconta, pe baz] de documente justificative, categorii de cheltuieli de natura celor prev]zute de HG nr.1447/
2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportiv] \i alte acte normative care reglementeaz] finan[area activit][ilor sportive de
performan[] efectuate pentru realizarea ac[iunilor/activit][ilor sportive desf]\urate în scopul prev]zut în prezentul contract.
Categoriile de cheltuieli sunt prev]zute în anexa la prezentul contract de finan[are, pe baza bugetului programului sportiv aferent anului
competi[ional ____________.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract intr] în vigoare la data semn]rii lui de c]tre p]r[i \i este valabil pentru anul competi[ional ………..
IV. MODALITATE DE PLAT}
a) Pentru decontarea cheltuielilor efectuate, cererea beneficiarului va fi înso[it] de documente care atest] angajarea cheltuielii (contracte,
facturi, chitan[e, bon fiscal, ordin de plat], etc.), în copie certificat] @@conform cu originalul@@.
Documentele care atest] cheltuielile efectuate în cursul unei luni, se vor depune pân] cel târziu la data de 10 a lunii urm]toare celei în care au
fost efectuate, iar decontarea se va realiza în termen de cel mult 10 de zile de la depunere.
Documentele care atest] efectuarea cheltuielilor vor fi înso[ite de situa[ia activit][ilor specifice, întocmit] conform regulamentului pentru
repartizarea sumelor destinate finan[]rii activit][ilor de performan[] desf]\urate de structurile sportive locale, participante la competi[ii na[ionale
\i/sau interna[ionale.
În cazul în care documentele pentru justificarea cheltuielilor efectuate nu se depun în termenul stabilit, finan[atorul nu va acorda suma
necesar], pân] la depunerea documentelor respective.
Sau
b) Beneficiarul poate opta pentru acordarea unui avans pentru cheltuielile care urmeaz] s] le efectueze, care nu poate s] dep]\easc] 30% din
suma alocat] pentru fiecare an bugetar. O alt] tran\] de avans poate fi acordat] numai dup] justificarea integral] a tran\ei precedente prin
depunerea documentelor justificative care atest] angajarea \i plata cheltuielilor (contracte, facturi, chitan[e, bon fiscal, ordin de plat], etc.), în
copie certificat] "conform cu originalul". La finele anului bugetar, beneficiarul va intocmi un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care
s] confirme utilizarea integral] \i potrivit destina[iilor legale a avansului acordat, iar sumele necheltuite se vor restitui.
Acordarea sumelor necesare se face pe baza solicit]rii beneficiarului, în baza contractului de finan[are.
V. DREPTURILE |I OBLIGA{IILE P}R{ILOR
5.1. Structura sportiv] are urm]toarele drepturi \i obliga[ii:
a) s] utilizeze suma alocat] exclusiv pentru finan[area cheltuielilor aferente ac[iunilor/activit][ilor prev]zute în prezentul contract \i în
conformitate cu dispozi[iile legale în vigoare \i cu programul sportiv;
b) s] ob[in] suplimentarea sumei repartizate în cazul unei clasific]ri care îi permite participarea la competi[iile interna[ionale;
c) s] întocmeasc] \i s] transmit] situa[ia activit][ilor specifice, în condi[iile stabilite de în prezentul contract;
d) s] depun] documentele justificative ale cheltuielilor efectuate/angajate, în condi[iile \i la termenele stabilite în prezentul contract;
e) s] promoveze imaginea Jude[ului S]laj prin expunerea siglei pe echipamentul sportiv, pe afi\e, pliante, panouri publicitare \i bannere pe
marginea terenului;
f) s] permit] persoanelor delegate de institu[ia finan[atoare, respectiv autorit][ile publice cu atribu[ii în domeniu, s] efectueze controlul
privind modul de utilizare a fondurilor repartizate;
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g) s] restituie, în situa[ia nerespect]rii dispozi[iilor legale, a prevederilor prezentului contract \i a programului sportiv, în termen de 15 zile
de la data comunic]rii soma[iei de plat] din partea organului de control, sumele primite, precum \i penalit][ile aferente acestora, calculate potrivit
dispozi[iilor legale în vigoare;
h) s] respecte prevederile actului constitutiv \i ale statutului propriu, programul sportiv \i contractele sportive, precum \i statutul \i
regulamentele federa[iei sportive na[ionale la care este afiliat];
i) s] permit] utilizarea, în scop necomercial, de c]tre institu[ia finan[atoare a imaginii de grup sau individuale, static] sau în mi\care, a
sportivilor care particip] la ac[iunile finan[ate;
j) s] promoveze spiritul de fair-play, s] întreprind] m]surile necesare pentru prevenirea \i combaterea violen[ei \i dopajului în cadrul
ac[iunilor finan[ate potrivit prezentului contract;
k) s] transmit], la finalul campionatului/finalul contractului, un raport cu privire la realizarea obiectivelor prev]zute în contract;
5.2. Jude[ul S]laj are urm]toarele drepturi \i obliga[ii:
a) s] supravegheze \i s] controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum \i modul de respectare a dispozi[iilor legale;
b) s] respecte modalitatea de plat] stabilit] în prezentul contract;
c) în cazul în care structura sportiv] nu respect] prevederile prezentului contract, institu[ia finan[atoare are dreptul de a solicita restituirea
sumelor repartizate, precum \i sistarea vir]rii sau diminuarea sumei repartizate.
VI. R}SPUNDEREA CONTRACTUAL}
6.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunz]toare a obliga[iilor asumate prin prezentul contract, partea în culp] r]spunde în
condi[iile prezentului contract \i ale dispozi[iilor legale în vigoare.
6.2. Pentru nedepunerea, în mod repetat, la termenul convenit prin prezentul contract a documentelor necesare decontului lunar, institu[ia
finan[atoare are dreptul s] refuze decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia desf]\ur]rii ac[iunilor/activit][ilor respective.
6.3. În cazul în care structura sportiv] nu asigur] sursele de finan[are declarate în bugetul programului sportiv, finan[atorul poate diminua
sumele alocate propor[ional cu sumele nerealizate la care structura sportiv] s-a angajat.
VII. For[a major] exonereaz] de r]spundere partea care o invoc], în condi[iile legii.
VIII. LITIGII
8.1. Divergen[ele care pot ap]rea între p]r[i pe parcursul derul]rii prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabil]. În
situa[ia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemul[umit] se poate adresa instan[ei de judecat] competente, în condi[iile legii.
IX. DISPOZI{II FINALE
9.1. Regimul de gestionare a sumelor alocate \i controlul financiar se realizeaz] în condi[iile legii. Angajarea, lichidarea, ordonan[area \i plata
cheltuielilor efectuate în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finan[ele publice.
9.2. Prevederile contractului au putere deplin] pentru p]r[i \i se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar \i administrativ.
9.3. Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul p]r[ilor \i se consemneaz] într-un act adi[ional.
9.4. Documenta[ia depus] anexat cererii de repartizare a sumelor constituie anex] la prezentul contract \i face parte din acesta.
Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care dou] exemplare pentru institu[ie \i un exemplar pentru structura sportiv].
JUDE{UL S}LAJ

structura sportiv] local]

PRE|EDINTE,
TIBERIU MARC
DIRECTOR EXECUTIV,
LEONTINA - LUCICA MARU\CA
VIZAT JURIDIC,
Structura sportiva:____________________
Sediul: ___________, str. __________, nr._________
CF __________
Nr.____ / __.______. _____
-MODELCERERE DE REPARTIZARE
a sumelor destinate finan[]rii activit][ilor de performan[] a structurilor sportive de interes local, participante la competi[iile
na[ionale \i/sau interna[ionale, în anul competi[ional ______
A. Date privind structura sportiv]
1. Denumirea structurii sportive: _________________
2. Sediul social - Adresa: ___________, str. ___________, nr. _________, Jude[ul S]laj.
3. Certificat de identitate sportiva nr: SJ/__/_____/______.
4. Cont nr. _____________, deschis la ___________.
5. Cod fiscal: ______________
6. Alte date de identificare:………………………………………………
Telefon: _________
Fax: __________
E-mail: __________
Wrb: ___________
7. Echipa responsabil] de derularea programului sportiv (numele \i prenumele, func[ia 'n cadrul structurii sportive,
telefon)…………………………………………………………
7.1. ..............
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7.2. ..............
7.3. ...............
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Date privind programului sportiv
Denumirea programului: _____________________;
Scopul: ______________;
Obiective specifice: ____________.
Activit][i/ac[iuni din cadrul programului: ______________.
Perioada de derulare/ac[iune /activitate: ______________.
Locul de desfasurare/ac[iune/activitate:_____________
Participan[i (num]rul \i structura)/ac[iunea/activitate: _______________
Costurile estimate ale programului (se va detalia pe ac[iuni/activit][i, categorii de cheltuieli \i surse de finan[are), conform tabelului de mai jos:
Programul, ac[iunea/activitatea sportiv]

Categorii de cheltuieli*

Sum] bugetat]

Suma alocat] (lei)

(lei)
1.cheltuieli cu personalul, inclusive

________

________

__________

__________

obliga[ii BS \i BAS
Program: promovarea sportului de
performan[]

2.cheltuieli cu taxe \i alte obliga[ii conform

Proiect: participarea la Liga na[ional] de

regulamentului Federa[iei ______

___________

3. cheltuieli cu echipament sportiv

Activit][i/Ac[iuni în cadrul proiectului:

4. combustibil

Preg]tirea echipei în cantonamente

5. sus[in]toare efort

_________

_________

centralizate; Turnee de preg]tire în Zal]u, [ar]

6. chirii \i utilit][i loca[ii sportive

_________

_________

din turul campionatului na[ional de

7.cheltuieli asigur]ri auto \i persoane

__________

__________

_________, \i altele de acest fel

8. cheltuieli cantonamente, meciuri de

_________

_________

_________

_________

___________

___________

\i str]in]tate; Sus[inerea meciurilor oficiale

preg]tire, meciuri oficiale, premieri
9.cheltuieli de între[inere sediu

_______

_______

10. cheltuieli cu po\ta \i telefon

________

________

11. cheltuieli cu hrana acordat] sportivelor

________

________

12. semicantonamente, meciuri oficiale

________

________

13. reclam] si publicitate

________

________

Alte cheltuieli, inclusiv taxa de transferuri

________

________

_________

_________

14.------------------15. etc
TOTAL

* Categoriile de cheltuieli ce se pot finan[a din suma alocat] sunt cele prev]zute în Hot]rârea Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea
Normelor financiare în activitatea sportiv], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare \i alte acte normative care reglementeaz] finan[area
activit][ilor sportive de performan[]
C. Resurse umane si financaire ale structurii sportive, angrenate in realizarea/actiunilor/activitatilor din cadrul programului
1. Resurse umane
1.1. Numar de personal salariat ________.
1.2. Numar de sectii pe ramura de sport: _
1.3. Numar de sportivi legitimati _______.
2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii realizate in anul precedent (defalcat pe semestre)- total…………………lei (RON),
din care:
donatii, sponsorizari…………………lei (RON)
venituri din activit][i economice ('nchirieri, prest]ri de servicii, reclam],
publicitate etc,)………………………lei (RON)
cotiza[ii , taxe, penalit][i etc…………lei (RON)
alte venituri…………………………..lei (RON)
2.2. Venituri proprii estimate a se realiza in anul curent (defalcat pe semestre) - total………..lei (RON),
din care :
Dona[ii, sponsorizari…………………..lei (RON)
venituri din activit][i economice (prest]ri de servicii, 'nchirieri, reclam], publicitate etc)………………………….lei (RON)
cotiza[ii, taxe, penalit][i etc…………….lei (RON)
alte venituri …………………………….lei (RON)
D. La prezenta cerere de finan[are se anexeaz] 'n mod obligatoriu urm]toarele documente:
1. Raport de activitate, cuprinz`nd datele relevante pentru sus[inerea cererii de finan[are;
2. Certificat de înregistrare Sportiv] (CIS)
3. Dovada afilierii la federa[ia sportiv] na[ional] de specialitate \i/sau la asocia[ia pe ramur] de sport jude[ean];
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4. Dovada depunerii situa[iei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent - Bilan[ contabil vizat pe
anul anterior conform termenului legal de depunere;
5. Certificat fiscal pentru obliga[iile de plat] exigibile fa[] de institu[ia public] c]reia îi solicit] repartizarea sumelor \i fa[] de bugetul local
al unit][ii administrativ teritoriale pe raza c]reia i\i are sediul;
6. Certificat fiscal valabil de la Administra[ia Financiar].
7. Declara[ie cu privire la litigiile cu institu[ia public] c]reia îi solicit] repartizarea sumelor;
8. Declara[ie pe propria r]spundere cu privire la corectitudinea declara[iilor;
9. Statut, Act Constitutiv, acte modificatoare, dup] caz;
10. Declara[ie cu privire la inexisten[a unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori s] nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare
în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
11. Bugetul programului sportiv detaliat pe articole de cheltuieli înso[it de o not] de fundamentare analitic] a acestora;
12. Declara[ie privind conformitatea cu originalul a documentelor justificative \i a faptului c] documentele justificative depuse nu vor fi
decontate de c]tre un alt finan[ator;
13. Programul sportiv aferent anului competi[ional;
14. Copia certificatului de înregistrare fiscal].
Reprezentant legal,
___________

Anexa nr.1
Structura sportiv]………………………………
Ac[iunile/activitatile din cadrul
Programului sportiv aferent anului competi[ional ……………………..
Nr.

Denumirea

Locul de

Perioada

Nr.de

Costul ac[iunii

Alte

Crt.

Actiunii/activit][ii

desf]\urare

ac[iunii

participan[i

-lei(RON)

men[iuni

Reprezentan[i legali:
………………………………………
(numele , prenumele, func[ia,
semn]tura \i \tamplila structurii sportive)

Anexa nr.2
Structura sportiv]……………………………..
Bugetul
Programului sportiv aferent anului competi[ional ……………………..
-

lei (RON)
Nr.

Ac[iunea/activitatea/categoriile

Valoarea

Crt.

De cheltuieli

Total]

Din care
Din fonduri publice

din veniturile propri
Ale strcturii sportive

1.

Ac[iunea/activitatea…………………
Total………….,din care:
a)…………………………………….
b)…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………
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2.

Ac[iunea/activitatea…………………
Total………….,din care:
a)…………………………………….
b)…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………
TOTAL:

Reprezentan[i legali:
………………………………………
(numele , prenumele, func[ia,
semn]tura \i \tamplila structurii sportive)

Anexa nr.3
Structura sportiva……………………………………..
Scopul \i obiectivele Programului sportiv aferent anului competi[ional ……………………..

A. Scopul:
………………………………………………………………………………………………………
B. Obiective: - obiectivul general:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- obiective specifice: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Reprezentan[i legali:
………………………………………
(numele , prenumele, func[ia,
semn]tura \i \tamplila structurii sportive)
DECLARA{IE
Subsemna[ii………………………………………………………………
reprezentan[i legali ai structurii sportive………………………………………,declar]m pe proprie r]spundere, cunoscând prevederile art.
326 din Codul penal cu privire la falsul 'n declara[ii, ca structura sportiv] pe care o reprezent]m:
a) a furnizat informa[ii veridice in vederea ob[inerii repartiz]rii sumelor;
b) a anexat cererii de repartizare documente conforme cu originalul;
c) nu se afl] 'n situa[ia de nerespectare a dispozi[iilor statutare, a actelor constitutive \i a regulamentelor proprii;
d) se oblig] s] participe cu o contribu[ie financiar] proprie;
e) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare \i nu se afl] 'n stare de dizolvare ori lichidare, 'n conformitate cu prevederile
legale in vigoare;
f) nu se afl] în litigiu cu Consiliul Jude[ean S]laj;
g) nu va solicita decontarea cheltuielilor, pentru care se vor repartiza sume în baza contractului de repartizare, unei alte autorit][i sau
institu[ii;
h) nu a beneficiat/a beneficiat 'n anul fiscal 'n curs de finan[are nerambursabil]/de sume repartizate de la institu[ia .............…
…………………….., 'n sum] de…………………..lei (RON).
Data………………………..
Reprezentan[i legali:
……………………………..

Reprezentan[i legali:
………………………………………
(numele , prenumele, func[ia,
semn]tura \i \tamplila structurii sportive)
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 42
din 27 aprilie 2018
privind aprobarea acordului de parteneriat între Jude[ul S}LAJ \i Asocia[ia Jude[ean] de
Ciclism Prahova în vedereaorganiz]rii \i desf]\ur]rii ac[iunii
S}LAJ Velo: Porolissum 2018 în cadrul Road Grand Tour
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 5763 din 23.04.2018 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 5675 din 23.04.2018 al Direc[iei economice \i Direc[iei dezvoltare \i investi[ii;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) \i alin. (6) lit. a din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001 republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Aprob] participarea jude[ului S}LAJ, în parteneriat cu Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova, la organizarea \i
desf]\urarea ac[iunii S}LAJ Velo: Porolissum 2018, în cadrul evenimentului Road Grand Tour, conform Anexei nr.1, parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Aprob] contribu[ia jude[ului S}LAJ în cuantum de 35.000 lei.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia economic] \i Direc[iei dezvoltare \i investi[ii.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
- Direc[ia economic];
- Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.42
din 27 aprilie 2018

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN PRAHOVA
Nr. ......... din ...........2018

ROMÂNIA
ASOCIA{IA DE CICLISM
Nr. ......... din ...........2018

ACORD DE PARTENERIAT
în vederea organiz]rii \i desf]\ur]rii ac[iunii S}LAJ Velo: Porolissum 2018
ART. 1. P}R{ILE
1.Jude[ul S}LAJ, cu sediul în Municipiul ZAL}U, P-[a 1 Decembrie 1918, nr.12, telefon 0260-614120, fax 0260-661097, cod fiscal nr.
4494764, cont cerere de rambursare nr. RO08TREZ24A800130203030X, deschis la Trezoreria Municipiului ZAL}U, reprezentat prin Pre\edintele
Consiliului Jude[ean S}LAJ - Tiberiu Marc, \i
2.Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova, cu sediul în localitatea Ploie\ti, Str. Pielari, Nr.5, jude[ul Prahova, telefon 0722-783065, C.U.I. nr.
14768603, cont nr. RO07BTRL03001205U44939XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentat prin Secretar - Alexandru Ciocan,
În baza Hot]rârii Consiliului Jude[ean S}LAJ nr.____ din ________________ , au convenit încheierea prezentului acord:
ART. 2. OBIECT |I SCOPUL
Obiectul prezentului acord îl constituie participarea p]r[ilor la organizarea \i desf]\urarea în comun, a ac[iunii @@S}LAJ Velo: Porolissum 2018
în cadrul Road Grand Tour, cu scopul de a promova Jude[ul S}LAJ prin punerea în valoare a obiectivului turistic Castrul Roman Porolissum
precum \i a drumurilor jude[ene administrate de c]tre Consiliul Jude[ean S}LAJ, totodat] con\tientizarea participan[ilor la trafic asupra regulilor
de circula[ie rutier] \i stimularea cet][enilor pentru utilizarea bicicletei în deplas]rile din mediul urban \i peri-urban.
ART. 3. DURATA
Prezentul acord intr] în vigoare la data semn]rii lui \i produce efecte pân] la finalizarea ac[iunii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018.
ART. 4. PLAN DE ACTIVIT}{I |I RESPOSABILIT}{I ÎN ORGANIZAREA |I DESF}|URAREA AC{IUNII
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Activitate

I.

Subactivitate

Roluri \i responsabilit][i

Calendar

Activit][i realizate înainte de eveniment

I.1 Procedura de avizare

I.1.1 Conceperea traseului

CJ S}LAJ

concursului

- ofer] acordul asupra loca[iei

Aprilie

- faciliteaz] depunerea documenta[iilor aferente
I.1.2 Realizarea

aviz]rilor \i asigur]rii la autorit][ile locale

Regulamentului de

- finan[eaz] taxele necesare \i cheltuielile cu privire la

Organizare \i Desf]\urare

procedura de avizare prin decontare ulterioar]

Aprilie

eveniment
AJC Prahova
I.1.3 Ob[inerea avizului

- asigur] prezen[a la loca[ia evenimentului ori de câte

FRC; ob[inerea avizului

ori este necesar pentru a putea realiza în condi[ii optime

Drumuri Jude[ene \i DN

activit][ile propuse

26-27 Mai

- parcurge în condi[ii de concurs traseul \i îl editeaz] sub

(rezervat)
Aprilie

I.1.4 Realizarea Planului de

form] de hart] în format electronic

Securitate \i ob[inerea

- realizeaz] h]r[ile concursului conform FRC

avizului Inspectoratului de

- concepe \i scrie Regulamentul de concurs

Jandarmi Jude[ean S}LAJ

- concepe \i scrie Planul de Securitate pentru ob[inerea
avizelor DJ, DN Inspectoratului de Jandarmerie

I.1.Ob[inerea Avizului IGPR

Aprilie

Jude[ean] S}LAJ, IPJ \i IGPR
- asigur] includerea evenimentului în etapele programate
de FRC din Cupa Na[ional] de \osea 2018

Aprilie-Mai

I.2 Organizare eveniment

I.2.1 Obiectele de identitate

CJ S}LAJ

vizual]

- ofer] toate elementele de identitate vizual] necesare

Aprilie

realiz]rii materialelor de promovare a evenimentului
I.2.2 Materiale necesare

- urm]re\te \i colaboreaz] strâns cu partenerul în

amenaj]rii traseului \i

vederea realiz]rii materialelor de promovare

organiz]rii concursului

- asigur] premiile pentru câ\tig]tori
- asigur] suportul financiar pentru

Aprilie

achizi[ionarea

I.2.3 Materialele de

materialelor necesare desf]\ur]rii evenimentului prin

promovare \i premiere

procedura de decontare ulterioar]

I.2.4 Sistemul de

AJC Prahova

cronometrare

- cerceteaz] pia[a \i achizi[ioneaz] în mod avantajos

Aprilie-Mai

materialele necesare
I.2.5 Sistemul de sonorizare

- achizi[ioneaz] materialele necesare preg]tirii traseelor

Mai

- asigur] livrarea la timp a celor achizi[ionate
- închiriaz] echipamentele necesare în func[ie de
necesit][i
- asigur] crearea \i realizarea elementelor de identitate
vizual]
- achizi[ioneaz] \i asigur] sistemul de cronometrare
necesar evenimentului
- închiriaz] poarta de start-fini\ potrivit standardelor
UCI-FRC, corturile organizatorilor, toaletele ecologice
pentru evenimentul CTI, sistemul de sonorizare, etc.
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Mai

I.3 Promovare

I.3.1 Conferin[] de pres] cu

CJ S}LAJ

lansarea evenimentului

- organizeaz] o conferin[] de pres]

Aprilie-Mai

- preia \i afi\eaz] pe site-ul institu[iei pagina
I.3.2 Crearea pe site-ul

evenimentului

oficial al cursei

- asigur] promovarea pe plan local a evenimentului

www.roadgrandtour.ro a

- asigur] suportul financiar pentru activitatea de

sec[iunilor de eveniment \i

promovare prin decontare ulterioar]

preluarea lor pe www.cjsj.ro
AJC Prahova
I.3.3 Promovarea

- achizi[ioneaz] serviciile IT de creare \i administrare

evenimentului pe toate

pagina web

canalele posibile (TV, audio,

- administreaz] sec[iunea de înscrieri \i up-dateaz] în

video, IT)

permanen[] pagina
- asigur] promovarea pe plan na[ional a evenimentului

I.3.4 Atragerea sportivilor

- asigur] leg]tura cu cluburile sportive partenere în

elite \i amatori, masculin \i

vederea atragerii de sportivi \i îndrum]rii acestora

feminin, atât din [ar] cât \i
din []rile vecine

I.4 Amenajare trasee

I.4.1 Amenajarea \i

CJ S}LAJ

preg]tirea traseului

- asigur] \i monitorizeaz] modul de interven[ie \i

Aprilie-Mai

amenajare în zon]
I.4.2 Amenajarea \i

- asigur] suportul financiar necesar amenaj]rii terenului

preg]tirea loca[iilor curselor

prin decontare ulterioar]

Contra Timp Individual \i

AJC Prahova

Fond

- pune în practic] expertiza proprie în vederea cre]rii \i
realiz]rii traseului
- asigur] manopera lucr]rilor
- asigur] cur][enia loca[iei înainte, în timpul \i dup]
eveniment
- asigur] montarea înainte de eveniment a tuturor
echipamentelor necesare

I.

Activit][i ce se vor realiza în timpul evenimentului

II.1 Preg]tire concursuri

II.1.1 Preg]tirea kit-startului,

CJ S}LAJ

materialelor de promovare \i

- asigur] personal voluntar din aparatul propriu al CJ

a numerelor pentru concuren[i

precum \i al institu[iilor subordonate

II.1.2 Înscrierea \i atribuirea

AJC Prahova

numerelor concuren[ilor

- realizeaz] kiturile pentru start
- organizeaz] zona curselor \i personalul aferent

II.1.3 \edin[a tehnic]

- înscrie fiecare concurent în sistem \i asigur]
atribuirea de numere de concurs; distribuie kitstarturile
- asigur] \edin[a tehnic]
- asigur] partea de entertainment
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25-27 Mai

II.2 Start-fini\

II.2.1 Organizarea

AJC Prahova

concursurilor pe categorii de

- realizeaz] startul fiec]rei categorii din concurs

vârst], sexe

- coordoneaz] tot personalul angajat în organizare,

26-27 Mai

inclusiv sportiv], rutier] sau medical]
II.2.2 Arbitrarea

- asigur] arbitrajul \i solu[ioneaz] eventualele

concursurilor

contesta[ii
- asigur] func[ionarea real-time a cronometr]rii

II.3

Clasamente

\i

premiere

II.3.1 Organizarea activit][ii

CJ S}LAJ

26 Mai

de premiere

- finan[eaz] premiile \i asigur] personal voluntar din

27 Mai

aparatul propriu al CJ \i al institu[iilor subordonate
II.3.2 Monitorizarea
AJC Prahova

clasamentelor

- realizeaz] clasamentele finale
II.3.3 Realizarea premierii

- asigur] scrierea \i veridicitatea diplomelor \i

pe categorii

medaliilor
- asigur] moderarea activit][ii de premiere

I.

Activit][i ce se vor realiza în urma desf]\ur]rii evenimentului

III.1 Cur][area \i

III.1.1 Adunarea tuturor

CJ S}LAJ

predarea loca[iei

echipamentelor \i

- finan[eaz] salubrizarea \i asigur] personal voluntar

materialelor

din aparatul propriu al CJ

III.1.2 Transportarea

AJC Prahova

echipamentelor \i predarea

- organizeaz] \i urm]re\te procesul de salubrizare a

de\eurilor

zonei

25-28 Mai

- asigur] adunarea \i transportul de\eurilor rezultate
III.1.3 Predarea loca[iei
- pred] loca[ia în bun] stare
28 Mai
III.2 Promovarea post-

III.2.1

eveniment

materiale mass-media

Realizarea

de

AJC Prahova

Mai

- asigur] fluxul de informa[ii c]tre partenerii media
precum \i c]tre ter[e persoane interesate de eveniment
- asigur] promovarea imaginii jude[ului S}LAJ \i a
Complexului arheologic Castrul Roman Porolissum, a
DJ parcurse
- realizeaz] \i înainteaz] CJSJ raportul final al
evenimentului precum \i decontarea final].

III.2.2 Realizarea raportului
final

Pân] la 30.06.2018

ART.5. MODALIT}{I DE DECONT
Pentru decontarea cheltuielilor efectuate din contribu[ia jude[ului S}LAJ în cuantum maxim de 35.000 lei, cererea va fi înso[it] de
documente care atest] angajarea cheltuielii (contracte, oferte de pre[, facturi, chitan[e, bonuri fiscal, ordine de plat], etc.), în copie certificat]
@@conform cu originalul@@.
Documentele care atest] cheltuielile efectuate în cursul unei luni, se vor depune pân] cel târziu la data de 10 a lunii urm]toare celei în care au
fost efectuate, iar decontarea se va realiza în termen de cel mult 5 de zile lucr]toare de la depunere.
Documentele care atest] efectuarea cheltuielilor vor fi înso[ite de situa[ia activit][ilor specifice, întocmit] conform regulilor instaurate de
finan[ator în comun acord cu partenerul.
În cazul în care documentele pentru justificarea cheltuielilor efectuate nu se depun în termenul stabilit sau în format complet, finan[atorul nu
va putea acorda suma decontat], pân] la depunerea acestora.
ART. 6. DISPOZI{II FINALE
(1) Orice modificare a prezentului se face cu acordul scris al p]r[ilor.
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în leg]tur] cu el, pe care p]r[ile nu le pot solu[iona pe cale amiabil], vor fi
solu[ionate de instan[ele competente.

15

(3)Prezentul acord este guvernat de legea român].
Întocmit în num]r de 3 exemplare, în limba român], câte unul pentru fiecare parte.
Semnat azi ________________________
La sediul Consiliului Jude[ean S}LAJ
JUDE{UL S}LAJ

ASOCIA{IA JUDE{EAN} DE CICLISM
PRAHOVA
Secretar
Alexandru CIOCAN

Pre\edintele Consiliului Jude[ean S}LAJ,
Tiberiu MARC
Director Executiv,
Leontina-Lucica MARU\CA
Director Executiv,
Ioana -Lavinia GHILEA

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 43
din 27 aprilie 2018
privind însu\irea valorii investi[iilor realizate de c]tre Compania de Ap] Some\ SA la
obiectivul @@Sta[ie de tratare a apei Vîr\ol[@@ prin POS Mediu
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.5802 din 23.04.2018, a Pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 5803 din 23.04.2018, al Direc[iei juridice \i administra[ie local] \i Direc[iei economice;
- contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap] \i de canalizare încheiat în data de 16.05.2006
între Jude[ul Cluj, Municipiul Gherla, Ora\ul Huedin, Jude[ul S}LAJ, Municipiul ZAL}U, Ora\ul Jibou, Ora\ul CehuSilvaniei, Ora\ul |imleul Silvaniei \i S.C. Compania de Ap] Some\ S.A \i actul adi[ional nr. 1/29.11.2007 la Contractul de
delegare direct] a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap] \i de canalizare;
- prevederile art. 2 lit. e), art. 24, 25 \i 44 din Legea 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilit][i publice, republicat],
cu modific]rile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 285/300/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investi[iilor realizate din
sursele de finan[are publice, în cadrul proiectelor de investi[ii aprobate prin contractele de finan[are aferente Programului
opera[ional sectorial Mediu;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) \i d) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
În conformitate cu prevederile 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] însu\irea valorii investi[iilor realizate de c]tre Compania de Ap] Some\ SA, la obiectivul @@Sta[ie de
tratare a apei Vîr\ol[@@ ca urmare a implement]rii prin POS Mediu a proiectului @@Extinderea \i reabilitarea sistemelor de ap]
\i ap] uzat] din jude[ele Cluj/S}LAJ - Îmbun]t][irea sistemelor de alimentare cu ap], canalizare \i epurare, în zona Cluj S}LAJ@@ finan[at din fondul de coeziune, aloca[ii de la bugetul de stat \i bugetul local, conform anexei, parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art. 2. (1) Bunurile prev]zute la art.1, vor fi eviden[iate în situa[iile contabile potrivit categoriei din care fac parte, ca
bunuri concesionate aferente contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap] \i de canalizare, \i
vor face obiectului unui act adi[ional la acesta.
(2) Se acord] mandat Asocia[iei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Some\ Tisa, al c]rei
membru este \i Jude[ul S}LAJ, s] semneze în numele \i pe seama Jude[ul S}LAJ, Actul adi[ional la Contractul de delegare.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie local] \i Direc[ia
Economic].
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Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Compania de Ap] Some\ S.A;
- Asocia[ia Regional] pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Some\ Tisa;

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.42
din 27 aprilie 2018

SITUA{IA BUNURILOR REALIZATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE (FONDURI DE COEZIUNE, BUGET DE STAT |I BUGET
LOCAL), REALIZATE "N CADRUL PROIECTULUI FINAN{AT PRIN POS MEDIU

Val c-tii vechi+
DENUMIREA BUNULUI

Nr cadastral

Supraf/mp

Val inv veche

47711

875,000.00

Val.POS Mediu

reabilitate

DOMENIU PUBLIC
TEREN
Teren intravilan imprejmuit

50342

ALEI
IMPREJMUIRE
Total
CABINA POARTA

875000
682,737.75

875,000.00

682738

130,000.00

130000

812,737.75

1,687,737.75

50342-C1

48

Reabilitare bazin filtrare apa murdara

50342-C3-1000178/b

527

82200.00

90,285.00

172,485.00

Reabilitate statie pompare microsite

50342-C4-1000178/a

118

205750.00

58,960.00

264,710.00

Reabilitare cladire microsite

50342-C5-1000178

145

214306.36

43,982.67

258,289.03

34500.00

63,227.67

97,727.67

REABILIT. PRIZA APA BRUTA - CONSTRUCTII-din care

REABILIT. PRIZA APA BRUTA - INST. HIDRAULICE

1,704,396.63

REABILIT. PRIZA APA BRUTA - INST. ELECTRICE

248,619.59

REAB. PRIZA APA BRUTA - POMPE APA BRUTA

1,693,684.18

REAB. PRIZA APA BRUTA - POMPE SPAL. MICROSITE
Statie preclorare si clorare-Constructii

144,199.36
50342-C7-1000179

110

119369.99

644,079.34

1,704,396.63
248,619.59
1,693,684.18
144,199.36
763,449.33

INSTALATIE CLORINARE - INST. CLORINARE

112,152.09

112,152.09

INSTALATIE CLORINARE - INST. ELECTRICE

48,951.00

48,951.00

INST. CLORINARE - ELECTROPALAN DEPOZIT CLOR

33,974.41

33,974.41

155,720.00

236,189.16

REAB. CLADIRILOR SI ECHIPAM. - C-TII din care
Pavilion administrativ(lab.birouri,G.social magazie reactivi, vestiar)
Pavilion tehnologic (SCADA, Gosp.el, pompe spalare inversa
G.social)

50342-C26-1000174

358

50342-C26-1000170/a

80,469.16
898,500.00

REAB. CLADIRILOR SI ECHIP. - INST. AER CONDITIONAT

375,200.00
29,416.20

REAB. CLADIRILOR SI ECHIPAM. - INST. HIDRAULICE

1,273,700.00
29,416.20

12,865.10

12,865.10

211,777.52

211,777.52

65,755.38

65,755.38

SISTEM SCADA - ECHIPAMENT SCADA

378,468.58

378,468.58

SISTEM SCADA - SOFT AFERENT ECHIPAM. SCADA

173,904.89

173,904.89

498,052.04

498,052.04

REAB. CLADIRILOR SI ECHIPAM. - INST. ELECTRICE
ECHIPAMENT DE LABORATOR

REABILIT. SIST. SPALARE INVERSA - POMPE SPALARE
REABILITARE ATELIER MECANIC-C-TII

50342-C9-1000170/b
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120980.00

REAB. CLADIRILOR SI ECHIPAM. - CENTRALE TERMICE
REAB. FILTRE NISIP EXIST. @@VECHI@@ - CONSTRUCTII

89,847.77
50342-C10-1000170/c

720

488513.20

REAB. FILTRE NISIP EXIST.@@VECHI@@ - INST. HIDRAULICE

760,028.82
2,614,968.81

REAB. FILTRE NISIP EXIST. @@VECHI@@ - INST. ELECTRICE
REAB. LINIEI EXIST. FILTRARE @@NOI@@ - CAG C-TII

113,172.22

169,422.01
50342-C12-1000173

REAB. LINIEI EXIST. FILTRARE @@NOI@@-INST. HIDRAULICE

344

348938.67

515,273.77
930,404.08
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234,152.22
89,847.77
1,248,542.02
2,614,968.81
169,422.01
864,212.44
930,404.08

REAB. LINIEI EXIST. FILTRARE @@NOI@@-INST. ELECTRICE

164,887.60

164,887.60

REAB. LINIEI EXIST. FILTR. @@NOI@@ - POMPE PROPELLER

486,598.79

486,598.79

REAB. DECANTORULUI NR.4-C-TII

50342-C14-1000170/d

738

91220.40

REAB. DECANTOARELOR - INST. HIDRAULICE-Nr.4

214,697.40
54,447.26

305,917.80
54,447.26

REAB. DECANTOARELOR - INST. ELECTRICE-Nr.4

70,544.84

70,544.84

REAB. DECANTOARELOR - SUFLANTE DEGIVRARE-4

20,095.68

20,095.68

268,972.91

268,972.91

REABILITAREA DECANTOARELOR - RACLOARE Nr.-4
REABILITAREA DECANTORULUI NR.3-C-TII

50342-C15-1000170/d

738

91220.40

214,697.41

305,917.81

REAB.DECANTOARELOR - INST. HIDRAULICE-Nr.3

54,447.26

54,447.26

REAB.DECANTOARELOR - INST. ELECTRICE-Nr.3

70,544.84

70,544.84

REAB.DECANTOARELOR - SUFLANTE DEGIVRARE-3

20,095.68

20,095.68

REABILITAREA DECANTOARELOR - RACLOARE Nr.-3

268,972.91

268,972.91

REABILITAREA DECANTORULUI NR.2-C_TII

50342-C16-1000170/d

738

91220.40

214,697.41

305,917.81

REAB.DECANTOARELOR - INST. HIDRAULICE-Nr.2

54,447.27

54,447.27

REAB.DECANTOARELOR - INST. ELECTRICE-Nr.2

70,544.85

70,544.85

REAB.DECANTOARELOR - SUFLANTE DEGIVRARE-2

20,095.68

20,095.68

REABILITAREA DECANTOARELOR - RACLOARE Nr.-2

268,972.91

268,972.91

REABILIT. SIST. TRAT. NAMOL - C-TII din care
Reabilitat platforme existente
Bazin recuperare apa spalare

50342-C18-1000187

1072

51624.30

32,500.00

84,124.30

50342-C19-1000238

631

80000.00

80,250.88

160,250.88

92,586.00

92,586.00

Platforme namol noi

570

Constructie cheson-nou

63.58

SIST. TRAT. NAMOL - POMPE APA MURDARA
REABILIT. SIST. TRAT. NAM. - POMPE NAMOL DECANT.

52,300.00

52,300.00

231,849.80

231,849.80

34,763.28

34,763.28

REABILIT. SIST. TRAT. NAMOL - INST. HIDRAULICE

88,114.27

88,114.27

REABILIT. SIST. TRAT. NAMOL - INST. ELECTRICE

63,378.67

63,378.67

Total valoare
REABILITAREA DECANTORULUI NR.3-C-TII

3873812.88
50342-C15-1000170/d

738

91220.40

16007030.48
214,697.41

19880843.36
305,917.81

REAB.DECANTOARELOR - INST. HIDRAULICE-Nr.3

54,447.26

54,447.26

REAB.DECANTOARELOR - INST. ELECTRICE-Nr.3

70,544.84

70,544.84

REAB.DECANTOARELOR - SUFLANTE DEGIVRARE-3

20,095.68

20,095.68

REABILITAREA DECANTOARELOR - RACLOARE Nr.-3

268,972.91

268,972.91

REABILITAREA DECANTORULUI NR.2-C_TII

50342-C16-1000170/d

738

91220.40

214,697.41

305,917.81

REAB.DECANTOARELOR - INST. HIDRAULICE-Nr.2

54,447.27

54,447.27

REAB.DECANTOARELOR - INST. ELECTRICE-Nr.2

70,544.85

70,544.85

REAB.DECANTOARELOR - SUFLANTE DEGIVRARE-2

20,095.68

20,095.68

REABILITAREA DECANTOARELOR - RACLOARE Nr.-2

268,972.91

268,972.91

REABILIT. SIST. TRAT. NAMOL - C-TII din care
Reabilitat platforme existente

50342-C18-1000187

1072

51624.30

32,500.00

84,124.30

Bazin recuperare apa spalare

50342-C19-1000238

631

80000.00

80,250.88

160,250.88

92,586.00

92,586.00

Platforme namol noi

570

Constructie cheson-nou

63.58

52,300.00

52,300.00

231,849.80

231,849.80

REABILIT. SIST. TRAT. NAM. - POMPE NAMOL DECANT.

34,763.28

34,763.28

REABILIT. SIST. TRAT. NAMOL - INST. HIDRAULICE

88,114.27

88,114.27

SIST. TRAT. NAMOL - POMPE APA MURDARA

REABILIT. SIST. TRAT. NAMOL - INST. ELECTRICE

63,378.67

Total valoare

3873812.88

16007030.48

63,378.67
19880843.36

CONSTRUCTII NOI
REZ. NOU APA TRATATA SI ST. POMPARE - C-TII

456.24

1,198,011.52

1,198,011.52

REZ. NOU APA TRATATA SI ST. POMPARE - INST. HIDR.

233,740.55

233,740.55

REZ. NOU APA TRATATA SI ST. POMPARE - INST. EL.

126,757.36

126,757.36

REZ. NOU APA TRATATA SI ST. PMP. - POMPE ZALAU

585,923.17

585,923.17
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REZ. NOU APA TRAT. SI S. P. - POMPE SIMLEU SILV.

185,572.75

REZ. NOU APA TRAT. SI S. P. - POMPE EPUISMENT

8,822.32

Camine debitmetre-C-TII NOI

185,572.75
8,822.32

206,109.50

206,109.50

Instalatii hidraulice camine debitmetre

10,305.48

10,305.48

Instalatii electrice camine debitmetre

51,527.38

51,527.38

195,804.04

195,804.04

440,000.00

440,000.00

PROC. SI INST DEBITMETRE - DEBITMETRE
SISTEM COAGULARE NOU - C-TII-din care
Bazin distributie apa bruta

16.00

Bazin amestec

88.75

380,000.00

380,000.00

Bazin floculare

420.75

765,968.01

765,968.01

Bazin corectie pH

28.26

260,000.00

260,000.00

205,620.00

205,620.00

SISTEM COAGULARE NOU - POMPE APA BRUTA
SIST. COAGULARE NOU - AGITATOR BAZIN CORECTIE PH

5,925.66

5,925.66

SISTEM COAGULARE NOU - INST. HIDRAULICE

84,736.76

84,736.76

SISTEM COAGULARE NOU - INST. ELECTRICE

38,645.53

38,645.53

322,046.11

322,046.11

305,054.95

305,054.95

REABILIT. SIST. SPALARE INVERSA - C-TIE NOUA

50.40

REABILIT. SIST. SPALARE INVERSA - SUFLANTE
REABILIT. SIST. SPALARE INVERSA - INST. HIDRAULICE

729,832.49

729,832.49

REABILIT. SIST. SPALARE INVERSA - INST. ELECTRICE

153,293.95

153,293.95

322,046.11

322,046.11

SIST. PREP. CHIMICALE - CONSTRUCTII

431.12

SIST. PREP. CHIMICALE - INST. HIDRAULICE
SIST. PREP. CHIMICALE - INST. ELECTRICE

44,473.28

44,473.28

234,449.57

234,449.57

SIST. PREP. CHIMICALE - INST. POLIMAT 1000

68,044.12

68,044.12

SIST. PREP. CHIMICALE - INST. POLIMAT 7000

140,090.83

140,090.83

SIST. PREP. CHIMICALE - INST. PREP. SOL. VAR

160,103.81

160,103.81

SIST. PREP. CHIMICALE - POMPE SULFAT ALUMINIU

12,007.79

12,007.79

SIST. PREP. CHIMICALE - POMPE POLIELECTROLIT

12,007.79

12,007.79

8,005.18

8,005.18

SIST. PREP. CHIMICALE - POMPE SOLUTIE VAR

RETELE TEHNOLOGICE
LUCRARI ELECTRICE - SIST. DE ILUMINAT EXTERIOR

116,245.76

116,245.76

LUCRARI ELECTRICE - SISTEMUL DE PARATRAZNET

15,883.31

15,883.31

LUCRARI ELECTRICE - RETEAUA DE IMPAMANTARE

26,472.19

26,472.19

LUCRARI ELECTRICE - POST DE TRANSFORMARE

283,202.20

283,202.20

REABILIT. CONDUCTELOR DE ALIM. CU APA POTABILA

772,910.65

772,910.65

REABILIT. CONDUCTELOR DE APA DE INCENDIU

38,645.53

REABILIT. CONDUCTELOR DE APA BRUTA

1,522,832.08

38,645.53
1,522,832.08

REABILIT. CONDUCTELOR DE APA DECANTATA

193,227.67

193,227.67

REABILIT. CONDUCTELOR DE APA FILTRATA

656,974.07

656,974.07

77,291.07

77,291.07

193,227.67

193,227.67

38,645.53

38,645.53

579,683.00

579,683.00

REABILIT. CONDUCTELOR DE APA TEHNOLOGICA
REABILIT. COND. DE PENTRU RETELE REACTIVI
REABILIT. CONDUCTELOR DE CANALIZARE MENAJERA
REABILIT. COND. DE CANALIZARE TEHNOLOGICA
MICROSTATIA DE EPURARE-(Modul ingropat )

38,645.53

Total valoare POS Mediu

28,055,842.75

38,645.53
31,929,655.63

Statie tratare apa potabila Varsolt

362119.90

362,119.90

Conducta aductiune Dn.1000-18 km

1142321.78

1,142,321.78

Pod amenajare drum acces

319610.95

319,610.95

Cabina AMC,camin Dn.1000

23048.92

23,048.92

Alimentare cu en.electrica (debitmetru )

6430.50

6,430.50

Masina frezat FUS 32

8984.02

8,984.02

Electrocompresor-2 buc

46086.93

46,086.93

Strung SNB 320-750

3143.87

3,143.87
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Turbidimetru

14490.01

14,490.01

Spectofotometru-6100

22630.23

22,630.23

Statie microsite-cale rulare macara

3525.75

3,525.75

Electropalan 3.2 to cu pod rulare

48485.75

48,485.75

Conductometru de laborator

5899.55

5,899.55

Autoclav de sterilizare

33294.44

33,294.44

Distilator Inox 4l/ora

7140.25

7,140.25

Etuva termoreglabila Conterm 52 l

6908.34

6,908.34

Nisa chimica

14898.41

14,898.41

Rezervor clor lichid 800 L

15978.24

15,978.24

Rezervor clor lichid 800 L

15978.24

15,978.24

Buldoexcavator

329337.08

329,337.08

Recipient butoi clor 800 L-210.1521

14790.52

14,790.52

Recipient butoi clor 800 L-210.1521

14790.52

14,790.52

Recipient butoi clor 800 L-210.1521

14790.52

14,790.52

Recipient butoi clor 800 L-210.1521

14790.52

Total

2489475.24

TOTAL GENERAL

6363288.12

14,790.52
2,489,475.24
28055842.75

34419130.87

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 44
din 27 aprilie 2018
privind retragerea dreptului de folosin[] gratuit] conferit Asocia[iei de Dezvoltare
Intercomunitar] @@ECODES S}LAJ@@ asupra unor spa[ii, din imobilul situat în municipiul
ZAL}U, str. Unirii nr.7, 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. 5.732 din 20.04.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.5.733 din 20.04.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- Hot]rârea Consiliului Jude[ean S}LAJ nr. 114 din 31 august 2017 privind darea în folosin[] gratuit], Asocia[iei de
Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S}LAJ@@, a unor spa[ii, din imobilul situat în municipiul ZAL}U, str. Unirii nr. 7,
aflate în domeniul public al jude[ului S}LAJ;
- prevederile art. 874 \i 875 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- art. 91 alin.(1) lit.c) \i alin.(4) lit.a) coroborat cu art.124 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] retragerea dreptului de folosin[] gratuit], conferit Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES
S}LAJ@@, a unor spa[ii cu destina[ia de birouri, în suprafa[] de 102,65 mp, din imobilul situat în municipiul ZAL}U, strada
Unirii nr. 7, etajul III, aflat în domeniul public al jude[ului, acordat prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S}LAJ nr. 114 din
31 august 2017.
Art.2. În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hot]râri se va proceda la încheierea unui proces verbal de
predare - primire.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
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- Direc[ia economic];
- Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S}LAJ@@.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES 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. 45
din 27 aprilie 2018
pentru modificarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean S}LAJ nr. 56 din 31 mai 2013 privind darea
în folosin[] gratuit] Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@S}LAJ PLUS@@ a unor spa[ii
apar[inând domeniul public al jude[ului S}LAJ
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 5.732 din 20.04.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.5.733 din 20.04.2018 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;
- art. 91 alin.(1) lit.c) \i alin.(4) lit.a) coroborat cu art.124 din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.

HOT}R}|TE:
Art. I. Se modific] Art. 1 din Hot]rârea Consiliului Jude[ean S}LAJ nr. 56 din 31 mai 2013 \i va avea urm]torul cuprins:
@@ Art.1. (1) Darea în folosin[] gratuit] pân] la data de 12.06.2020, Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@S}LAJ
PLUS@@, a unui spa[iu în suprafa[] de 20,46 mp din imobilul situat în municipiul ZAL}U, P-[a 1 Decembrie 1918 nr.11, aflat
în domeniul public al jude[ului, identificat potrivit anexei, parte din prezenta hot]râre.
(2) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hot]râri se va încheia un act adi[ional pentru modificarea
contractului de comodat nr.6364 din 10.06.2013.@@
Art.II. Celelalte prevederi ale Hot]rârii Consiliului Jude[ean S}LAJ nr. 56 din 31 mai 2013 r]mân neschimbate.
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic].
Art. IV. 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 JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

*Anexa la Hot]r`rea nr.45 din 27.04.2018 poate fi consultat] pe site-ul Consiliului Jude[ean S]laj www.cjsj.ro la
Sec[iunea Informa[ii publice/ Monitorul Oficial al Jude[ului
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 46
din 27 aprilie 2018
privind darea în folosin[] gratuit], Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES
S}LAJ@@, a unor spa[ii, din imobilul situat în municipiul ZAL}U, P-[a 1 Decembrie 1918 nr.11,
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.5.734 din 20.04.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.5.735 din 20.04.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie local] ;
- prevederile art. 874 \i 875 din Legea nr. 287/2009, republicat], privind Codul civil;
- art. 91 alin. (1) lit. c) \i alin. (4) lit. a) coroborat cu art. 124 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. Darea în folosin[] gratuit], Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S}LAJ@@, începând cu data de
07.05.2018, pe o perioad] de 5 ani, a unor spa[ii cu destina[ia de birouri, în suprafa[] de 227,22 mp, situate în imobilul din
Municipiul ZAL}U, P-[a 1 Decembrie 1918 nr. 11, aflat în domeniul public al jude[ului, având elementele de identificare
prev]zute în anexa, parte integrant] 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 intrarea în
vigoare a 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];
- Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S}LAJ@@.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

*Anexa la Hot]r`rea nr.46 din 27.04.2018 poate fi consultat] pe site-ul Consiliului Jude[ean S]laj www.cjsj.ro la
Sec[iunea Informa[ii publice/ Monitorul Oficial al Jude[ului

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 47
din 27 aprilie 2018
privind actualizarea Programului jude[ean de transport public de persoane prin curse regulate,
pe perioada 2014 - 2019
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 5.176 din 12.04.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 5.177 din 12.04.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile \i
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complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 4 lit. c) \i h) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor \i reformei administrative nr. 353/2007 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (5) lit. a) punctul 14 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 actualizeaz] graficul de circula[ie pe traseul cod 018 ZAL}U - |]rm]\ag - Zalnoc, din Programul jude[ean
de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 - 2019, conform anexei, parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art. 2. Hot]rârea Consiliului Jude[ean S}LAJ nr. 148/17.12.2012 se modific] conform anexei la prezenta hot]râre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie local].
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Autoritatea Rutier] Român] - Agen[ia S}LAJ;
- S.C. VÎN}TOR TRANS S.R.L.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.47
din 27 aprilie 2018

A
Denumire

Cod

Autogara/

operator

traseu

localitatea

1

B
Localitate
intermediar]

C

Nr.

Autogara/

Km pe

curse

localitatea

sens

planificate

Capacitate
transport
(locuri)

Nr. vehicule

Program circulaţie

necesare
Active

Rezerve

Dus
Plecare

3

4

5

6

7

8

9

10

018

ZAL}U

|}RM}|ASG

ZALNOC

49

9

minim 10

2

11

Zilele de
circula[ie

Întors
Sosire

Plecare

Sosire

12

13

14

15

16

6.10

7.00

7.05

7.55

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6

8.00

9.00

9.05

10.05

10.10

11.05

11.10

12.00

1,2,3,4,5,6

SC

14.10

15.05

15.10

16.05

1,2,3,4,5,6

VÎNĂTOR

16.40

17.40

17.50

18.55

1,2,3,4,5,6

TRANS SRL

19.10

20.15

21.20

22.20

1,2,3,4,5,6

23.30

0.25

5.35

6.25

1,2,3,4,5,6

7.40

8.30

13.35

14.25

1,2,3,4,5,6,7

15.40

16.40

17.50

18.55

1,2,3,4,5,6,7

C1, C3, C4, C7, C8 circul] pân] în Bobota; C2,C5, C6 \i C9 circul] pân] în Zalnoc; C2, C5 la dus \i C3, C6 la întoarcere circul] \i în ziua 7.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 48
din 27 aprilie 2018
privind aprobarea atribuirii unor licen[e de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 5.439 din 17.04.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 5.440 din 17.04.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- avizul nr. 1.988 din 16.04.2018 a Autorit][ii Rutiere Române - Agen[ia S}LAJ;
- prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) \i alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
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- prevederile art. 4 lit. h) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor \i reformei administrative nr. 353/2007
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (5) lit. a) punctul 14 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] atribuirea licen[ei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale, operatorului de transport S.C. LEU TRANSPORT A&T S.R.L., pentru traseul JIBOU - ZAL}U (S.C. PRINCESS
DIFFUSION S.R.L.) \i retur.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie local].
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- S.C. LEU TRANSPORT A&T S.R.L.
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