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JUDE{ULUI S}LAJ
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(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
8 septembrie 2017
|I ALTE ACTE

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
JUDE{EAN S}LAJ
HOT}RÂREA nr. 111 din 31 august 2017 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hot]rârea
Consiliului Jude[ean S]laj nr. 102 din 28.07.2017 privind aprobarea organigramei \i statului
de func[ii ale Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u
HOT}RÂREA nr. 112 din 31 august 2017 privind aprobarea Regulamentului de
organizare \i func[ionare al Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj
HOT}RÂREA nr. 113 din 31 august 2017 privind aprobarea Programului pentru
preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene, din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj,
pentru perioada de iarn] 2017-2018
HOT}RÂREA 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
HOT}RÂREA nr. 115 din 31 august 2017 privind darea în folosin[a gratuit] Asocia[iei
de Dezvoltare Intercomunitar] S]laj Plus, a unei suprafe[e de teren din incinta @@Castrului
Roman Porolissum@@, aflat în domeniul public al jude[ului S]laj
HOT}RÂREA nr. 116 din 31 august 2017 privind aprobarea particip]rii Jude[ului
S]laj la organizarea \i desf]\urarea ac[iunii Cupa Na[ional] a României de Ciclocros Porolissum CX 2017
HOT}RÂREA nr. 117 din 31 august 2017 privind aprobarea acordului de asociere între
JUDE{UL S}LAJ \i Comuna B]ni\or pentru realizarea de lucr]ri de între[inere \i repara[ii
pe DJ 191 E, Km: 2+500 - 9+700
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 111
din 31 august 2017
pentru modificarea Anexei nr.2 la Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 102 din 28.07.2017
privind aprobarea organigramei \i statului de func[ii ale Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
expunerea de motive nr. 10164 din 23.08.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 10166 din 23.08.2017 al Compartimentului managementul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s]n]t][ii, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Ordinului 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea \i promovarea în func[ii, grade \i
trepte profesionale a personalului contractual din unit][ile sanitare publice din sectorul sanitar;
- prevederile Hot]rârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz]tor func[iilor contractuale \i a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl]tit din fonduri publice.
- 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 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] Anexa nr.2 la Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 102 din 28.07.2017 privind aprobarea organigramei
\i statului de func[ii ale Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u, conform anexei care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 102 din 28.07.2017, ramân neschimbate.
Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] managerul Spitalului Jude[e0an de Urgen[] Zal]u.
Art. IV. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

STAT DE FUNC{II
CENTRALIZATOR

Anex]
la Hot]r`rea nr.111
din 31 august 2017

Func[ii

Grada[ia

de conducere

corespunz

clase de

Nivelul
Nr.crt. Functia

studiilor

gradul gradul

salarizare

I

II

suplimentar

9

29

31

]toare
tran\elor Num]r de
de

TOTAL POSTURI

posturi
1360

Total func[ii de conducere (A)

65

Total func[ii de execu[ie (B+C+D)

1295

A Func[ii de conducere

9

29

32

65

Comitet director

4

1 Manager

S

1

1-5

1

2 Director medical

S

1

1-5

1

3 Director financiar contabil

S

1

1-5

1

4 Director de îngrijiri

S

1

1-5

Personal medical

1
44

2

Personal medical

44

5 \ef sec[ie / laborator / serviciu / farmacie

S

6 Asistent \ef

8

13

S - PL

2

1-5

23

20

1-5

21

Personal TESA

8

7 \ef serviciu resurse umane, aprovizionare, \i administrativ
8 \ef serviciu financiar-contabil

S

3

1-5

3

S-SSD

4

1-5

4

1-5

9

1

1-5

1

M

1

1-5

1

\ef birou informatic], birou tehnic-investi[ii-logistic] \i
9 ap.med., birou tehnic-administrativ \i birou achizi[ii
Alte functii de conducere
10 \ef atelier

S

\ef birou evaluare-contractare servicii medicale si birou
11 raportare servicii medicale

S

1

1-5

2

12 \ef forma[ie

M

1

4

1-5

4

13 \ef echip]

M

2

1-5

B Functii de executie personal medico-sanitar

2
1155

1 medic primar

S

2-5

83

2 medic specialist

S

1-5

54

3 medic rezident

S

B-5

27

4 medic colaborator

S

B-5

29

5 farmacist primar

S

2-5

2

S

2-5

1

S

2-5

24

S

1-5

9

10 fiziokinetoteraeuti, psihologi, as.sociali)

S

B-5

10

11 asistent medical/tehn radiologie principal

S

2-5

128

12 asistent medical /tehn.radiologie

S

B-5

13

13 asistent medical/tehnician radiologie

SSD

B-5

2

14 asistent medical principal

P.L.

2-5

305

15 asistent medical

P.L.

B-5

80

16 sor] medical] principal]

M

2-5

2

16 registrator medical principal

M

1-5

29

17 registrator medical

M

B-5

B-5

198

19 îngrijtoare de cur][enie

G

B-5

70

20 brancardier

G

B-5

60

21 spal]toreas]

G

B-5

15

S

2-5

10

6 farmacist specialist

2

7 farmacist rezident
alt personal cu studii superioare - grad principal (biologi,
chimisti, biochimisti, fizicieni, sociologi, kinetoterapeuti,
8 fiziokinetoteraeuti, psihologi, as.sociali)
alt personal cu studii superioare - grad specialist (biologi,
9 chimisti, biochimisti, fizicieni, fiziokinetoteraeuti, psihologi)
alt personal cu studii superioare (biologi, chimisti,
biochimisti, fizicieni, sociologi, kinetoterapeuti,

18 infirmier]

G

C Func[ii de execu[ie TESA + UPU

12

34

1 Economist IA
2 Economist I

S

2-5

7

3 Economist II

S

2-5

1

4 Consilier juridic IA

S

2-5

3

5 Referent de specialitate I

S

3-5

4

6 Referent de specialitate II

S

2-5

0

7 Analist IA

S

2-5

1

8 Analist I

S

2-5

1

9 Inginer I

S

2-5

0

10 Inginer II

S

B-5

0

3

11 Referent IA

M

B- 5

3

12 Secretar

M

B- 5

2

13 Arhivar

M

B- 5

1

14 Administrator

M

B- 5

1

15 Casier

M

B- 5

D Func[ii de execu[ie ingineri/subing./economi\ti/referen[i \i muncitori

0
106

1 Economist IA

S

2-5

2 Economist I

S

2-5

1
1

3 Economist II

S

2-5

1

4 Referent de specialitate I

S

3-5

4

5 Referent de specialitate II

S

4-5

4

6 Referent de specialitate III

S

5-5

0

7 Inginer IA

S

5-5

2

8 Inginer II

S

B- 5

2

9 Referent IA

M

B- 5

1

10 Tehnician IA

M

B- 5

2

11 Magaziner

M

B- 5

4

12 Merceolog

M

B- 6

1

13 Sofer I

M

B- 5

5

14 Sofer II

M

B- 5

0

15 Buc]tar I

M

B- 5

12

16 Buc]tar II

M

B- 5

0

17 Buc]tar III

M

B- 6

1

18 Buc]tar IV

M

B- 7

2

19 Telefonist III

M

B- 5

5

20 Muncitor calificat I

M

B- 5

50

21 Muncitor calificat II

M

B- 5

0

22 Muncitor calificat III

M

B- 5

4

23 Muncitor calificat IV

M

B- 5

0

24 Muncitor necalificat II - I

G

B- 5

4

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

HOT}RÂREA nr. 112
din 31 august 2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare
al Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj
Consiliul jude[ean, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 10.231/23.08.2017 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 20.444/23.08.2017 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea \i func[ionarea comisiei pentru protec[ia copilului ;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) \i alin. (2) lit.c) din Legea administra[iei publice nr. 215/2001, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] Regulamentul de organizare \i func[ionare al Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj, conform anexei
care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu data prezentei Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 121 din 21 decembrie 2004 privind aprobarea
Regulamentului de func[ionare al Comisiei pentru protec[ia copilului S]laj, î\i înceteaz] aplicabilitatea.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia
Copilului S]laj.
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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
Anex]
la Hot]r`rea nr.112
din 31 august 2017

REGULAMENT
de organizare \i func[ionare al Comisiei pentru Protec[ia Copilului S]laj
CAPITOLUL I
CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU PROTEC{IA COPILULUI
Art. 1 (1) Comisia pentru protec[ia copilului, denumit] în continuare Comisia, prev]zut] la art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protec[ia
\i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, este organul de specialitate, f]r] personalitate juridic],
al consiliului jude[ean, cu activitate decizional] în materia protec[iei \i promov]rii drepturilor copilului.
(2) Comisia respect], promoveaz] \i garanteaz] drepturile copilului în toate activit][ile pe care le întreprinde.
(3) În exercitarea atribu[iilor ce îi revin, Comisia reprezint] autoritatea Consiliului jude[ean.
Art. 2 (1) Înfiin[area \i componen[a Comisiei se aprob] prin hot]rârea Consiliului jude[ean, la propunerea secretarului jude[ului, potrivit
prevederilor art. 3 din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea \i func[ionarea comisiei pentru protec[ia copilului.
(2) Modificarea componen[ei Comisiei se aprob], potrivit alin. (1).
CAPITOLUL II
COMPETEN{A COMISIEI PENTRU PROTEC{IA COPILULUI
Art. 3 (1) Comisia are urm]toarele atribu[ii principale:
a) stabile\te m]surile de protec[ie special] pentru copii \i men[ine m]surile pentru tinerii care au dobândit capacitate deplin] de exerci[iu \i au
beneficiat de o m]sur] de protec[ie special], stabilit] în condi[iile legii, de Comisie;
b) înceteaz] sau, dup] caz, modific] m]sura de protec[ie special] stabilit] de c]tre Comisie, în condi[iile legii, dac] împrejur]rile care au
determinat stabilirea acesteia s-au modificat sau, dup] caz, în situa[ia în care, în urma monitoriz]rii aplic]rii m]surii de protec[ie special], se constat]
necesitatea modific]rii sau, dup] caz, a încet]rii m]surii;
c) informeaz] p]rin[ii prezen[i la \edin[ele Comisiei cu privire la consecin[ele stabilirii m]surii de protec[ie special] asupra raporturilor pe care
le au cu copiii, inclusiv asupra drepturilor \i obliga[iilor pe care le au fa[] de copil pe durata aplic]rii m]surii;
d) hot]r]\te, dac] este cazul, în condi[iile stabilite de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu modific]rile ulterioare,
cuantumul contribu[iei lunare a p]rin[ilor la între[inerea copilului pentru care s-a decis m]sura plasamentului în condi[iile Legii nr. 272/2004,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
e) elibereaz] sau, dup] caz, reînnoie\te, suspend] sau retrage atestatul de asistent maternal;
f) stabile\te încadrarea copiilor cu dizabilit][i în grad \i tip de handicap \i perioada de valabilitate a certificatului, dup] caz, data ivirii
handicapului, pe baza raportului de evaluare complex] elaborat de serviciul de evaluare complex];
g) aprob] planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilit][i în situa[ia stabilirii unui alt grad de handicap fa[] de propunerea serviciului
de evaluare complex];
h) informeaz] în scris conducerea institu[iilor pe care membrii Comisiei le reprezint] asupra dificult][ilor întâmpinate în stabilirea m]surilor
de protec[ie special] pentru copii, încadrarea copiilor cu dizabilit][i în grad de handicap \i eliberarea certificatului de încadrare a copilului într-un
grad de handicap \i asupra necesit][ii de dezvoltare a serviciilor sociale, educa[ionale \i de s]n]tate pentru copii în vederea identific]rii de solu[ii;
i) solu[ioneaz] plângerile adresate de copii, în m]sura în care solu[ionarea acestora nu este stabilit] de lege în competen[a altor institu[ii sau a
instan[elor judec]tore\ti, dup] caz;
j) colaboreaz] cu organismele private acreditate care desf]\oar] activit][i în domeniul protec[iei drepturilor copilului \i al protec[iei speciale
pe raza administrativ-teritorial];
k) întocme\te un raport anual de activitate pe care îl înainteaz] consiliului jude[ean;
(2) M]surile de protec[ie special] a copilului se stabilesc de c]tre Comisie, numai atunci când exist] acordul p]rin[ilor, precum \i consim[]mântul
copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, exprimate în fa[a Comisiei.
(3) Comisia îndepline\te orice alte atribu[ii prev]zute de actele normative în vigoare.
CAPITOLUL III
COMPETEN{A COMISIEI PENTRU PROTEC{IA COPILULUI
ART. 4 (1) Comisia competent] s] solu[ioneze cazurile privitoare la copiii care necesit] o m]sur] de protec[ie special] este cea în a c]rei raz]
teritorial] se afl] domiciliul copilului.
(2) Comisia competent] s] solu[ioneze cererile privind încadrarea copiilor cu dizabilit][i într-un grad de handicap este cea în a c]rei raz]
teritorial] se afl] domiciliul sau re\edin[a copilului. În situa[ia în care cererea este solu[ionat] de Comisia de la re\edin[a copilului, aceasta are
obliga[ia de a anun[a de îndat] Comisia de la domiciliul copilului.
(3) Comisia solu[ioneaz] în termen de cel mult 30 de zile calendaristice cererile privind stabilirea unei m]suri de protec[ie special] \i în termen
de cel mult 60 de zile calendaristice cererile privind încadrarea copiilor cu dizabilit][i într-un grad de handicap. Termenul curge de la data
înregistr]rii de c]tre Direc[ie a cererii.
(4) Comisia poate hot]rî plasamentul copilului în alt] unitate administrativ-teritorial] decât cea în care func[ioneaz] aceasta, dac] interesul
superior al copilului o impune, cu avizul favorabil al Comisiei din unitatea administrativ-teritorial] respectiv].
(5) În situa[ia prev]zut] la alin. (4), Comisia competent] s] ia hot]rârea prezint] Comisiei al c]rei aviz este cerut toate informa[iile relevante
pe care le de[ine, referitoare la solu[ionarea cazului, precum \i motivul care impune luarea hot]rârii propuse.
(6) Comisia al c]rei aviz este cerut este obligat] s] comunice celeilalte Comisii hot]rârea privind eliberarea avizului, în termen de 15 zile
calendaristice de la primirea solicit]rii \i a informa[iilor prev]zute la alin. (5). Respingerea solicit]rii de eliberare a avizului poate fi întemeiat]
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numai pe protejarea interesului superior al copilului.
(7) În cazul nerespect]rii termenului prev]zut la alin. (6), avizul favorabil al Comisiei este prezumat.
(8) În situa[ia încet]rii sau modific]rii m]surii plasamentului dispus la o persoan] sau familie, la un asistent maternal ori serviciu de tip
reziden[ial, care are domiciliul sau, dup] caz, sediul pe alt] raz] administrativ-teritorial] decât cea în care func[ioneaz] Comisia care a stabilit ini[ial
plasamentul copilului, competen[a încet]rii sau modific]rii m]surii revine Comisiei care are sediul pe raza administrativ-teritorial] care a dispus
plasamentul.
(9) În situa[ia prev]zut] la alin. (8), încetarea sau modificarea m]surii se dispune la sesizarea Direc[iei care a propus ini[ial m]sura plasamentului
\i care verific] împrejur]rile care au stat la baza stabilirii m]surii de protec[ie special] sau, dup] caz, la sesizarea Direc[iei sau a organismului privat
acreditat care are în plasament copilul \i care are obliga[ia monitoriz]rii acestei m]suri.
(10) Direc[ia sau organismul privat acreditat care are în plasament copilul va transmite Direc[iei care a propus m]sura de protec[ie special]
aprobat] de Comisie rapoarte privitoare la evolu[ia dezvolt]rii copilului, prev]zute la art. 73 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA |I FUNC{IONAREA COMISIEI PENTRU PROTEC{IA COPILULUI
Art. 5 (1) Comisia se întrune\te bilunar în \edin[e ordinare \i ori de câte ori este necesar în \edin[e extraordinare. Convocarea \edin[elor se face
de c]tre pre\edinte, iar în absen[a acestuia, de c]tre vicepre\edinte. Convocarea se face în scris cu cel pu[in 3 zile înainte de data \edin[ei \i cuprinde
în mod obligatoriu ordinea de zi a acesteia.
(2) \edin[ele Comisiei au loc în spa[ii special amenajate, apte s] asigure confiden[ialitatea datelor \i a informa[iilor referitoare la copil, care sunt
prezentate Comisiei, respectarea demnit][ii persoanelor care se prezint] în fa[a Comisiei, precum \i a confiden[ialit][ii dezbaterilor Comisiei.
(3) Spa[iile \i amenajarea acestora, inclusiv a s]lilor de a\teptare aferente, corespund principiilor designului universal sau al adapt]rii rezonabile,
a\a cum sunt definite de Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conven[iei privind drepturile persoanelor cu dizabilit][i, adoptat] la New York de
Adunarea General] a Organiza[iei Na[iunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschis] spre semnare la 30 martie 2007 \i semnat] de România la 26
septembrie 2007, cu modific]rile ulterioare, \i se asigur] de c]tre Direc[ie în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hot]râri.
Art. 6 (1 ) Comisia este legal constituit] în prezen[a majorit][ii membrilor s]i.
(2) Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant.
(3) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situa[ii temeinic motivate.
(4) \edin[ele Comisiei sunt conduse de pre\edinte, iar în absen[a acestuia de c]tre vicepre\edinte. La \edin[e particip] în mod obligatoriu
secretarul Comisiei, f]r] drept de vot. \edin[ele Comisiei nu sunt publice.
(5) Convocarea \edin[elor se face de c]tre pre\edinte, iar în absen[a acestuia, de c]tre vicepre\edinte. Convocarea se face în scris cu cel pu[in
3 zile înainte de data \edin[ei \i cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi a acesteia.
(6) Prezen[a membrilor Comisiei la \edin[] este obligatorie. În cazul în care un membru titular \i/sau membrul supleant ai Comisiei absenteaz]
de la \edin[e de dou] ori consecutiv, f]r] motive temeinice, consiliul jude[ean, respectiv conducerea organismului privat acreditat poate propune
sanc[ionarea acestora. Punerea în aplicare a sanc[iunii se va face de c]tre institu[ia sau, dup] caz, organiza[ia din care face parte cel sanc[ionat.
(7) Membrii Comisiei reprezint] institu[iile/organismele private care i-au desemnat \i au obliga[ia ca, în toate deciziile care se iau, s] urm]reasc]
exclusiv interesul superior al copilului.
Art. 7 (1) Lucr]rile de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de un secretariat care func[ioneaz] în cadrul Direc[iei.
2) Secretariatul Comisiei este condus de secretarul acesteia, numit prin dispozi[ie a directorului executiv al Direc[iei.
(3) Secretariatul Comisiei este obligat s] înregistreze cererile sau plângerile adresate de c]tre copii sau formulate în numele acestora în leg]tur]
cu situa[ii care vizeaz] domeniul de competen[] al Comisiei.
(4) Prin secretariatul s]u, Comisia transmite copilului solu[ia identificat], în termenul prev]zut de lege.
(5) În vederea respect]rii dreptului la opinie \i a dreptului la participare, cererea unui copil de a fi ascultat nu poate fi refuzat] de c]tre Comisie.
Art. 8 (1) Convocarea persoanelor invitate în fa[a Comisiei pentru solu[ionarea cazurilor privind copiii se face de c]tre secretarul Comisiei.
(2) Convocarea se face în scris \i se comunic] persoanei interesate prin scrisoare recomandat] sau prin intermediul coresponden[ei electronice, cu
confirmare de primire, transmis] cu cel pu[in 5 zile înainte de data \edin[ei. În situa[ii excep[ionale, convocarea se poate face \i telefonic.
(3) În cazul în care procedura de convocare nu poate fi îndeplinit], convocarea se poate face prin afi\are la sediul Comisiei, precum \i la sediul
prim]riei unit][ii administrativ-teritoriale pe teritoriul c]reia se afl] ultimul domiciliu cunoscut al persoanei invitate, cu cel pu[in 3 zile înainte de
data \edin[ei. În acest caz secretarul Comisiei solicit] aparatului de specialitate al primarului afi\area la sediu a convoc]rii \i întocme\te procesulverbal de îndeplinire a procedurii de convocare prin afi\are la sediul direc[iei. Procesul-verbal va avea ata\at] confirmarea de primire a convoc]rii
semnat] de reprezentantul primarului.
(4) Confirm]rile de primire a convoc]rilor, precum \i procesele-verbale de îndeplinire a procedurii de convocare se înregistreaz] într-un
registru special de eviden[] a convoc]rilor de c]tre secretarul Comisiei.
(5) Viciul procedural privind neîndeplinirea procedurii de convocare se acoper] în cazul prezent]rii persoanei invitate în fa[a Comisiei la data
\edin[ei. În acest caz prezentarea persoanei invitate se consemneaz] în procesul-verbal al \edin[ei \i se înregistreaz] de c]tre secretarul Comisiei în
registrul special de eviden[] a convoc]rilor, cu men[iunea @@prezentat în fa[a Comisiei@@.
Art. 9 (1) În timpul \edin[ei Comisiei, solu[ionarea cazului privind copilul începe cu urm]toarele etape:
a) prezentarea de c]tre secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului \i ale persoanelor invitate în fa[a Comisiei pentru solu[ionarea
cazului, precum \i a situa[iei privind convoc]rile acestora;
b) prezentarea de c]tre specialistul sau, dup] caz, speciali\tii Direc[iei care au instrumentat cazul a raportului referitor la ancheta psihosocial]
privind situa[ia copilului \i a propunerii motivate referitoare la stabilirea unei m]suri de protec[ie a copilului sau, dup] caz, a raportului de evaluare
complex], a proiectului planului de abilitare-reabilitare \i a propunerii privind încadrarea copilului într-un grad de handicap. În func[ie de vârsta
\i gradul de maturitate, raportul cuprinde în mod obligatoriu opinia copilului fa[] de m]sura de protec[ie special] propus].
(2) Persoanele prezente în fa[a Comisiei pentru solu[ionarea cazului sunt ascultate de Comisie separat, în urm]toarea ordine:
a) copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
b) p]rin[ii/reprezentantul legal;
c) persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat la care va fi dat în plasament copilul;
d) celelalte persoane invitate în fa[a Comisiei pentru a da rela[ii necesare solu[ion]rii cazului.
(3) Comisia poate proceda la o nou] ascultare comun] a dou] sau mai multe dintre persoanele men[ionate la alin. (2).
(4) Pre\edintele Comisiei comunic] copilului care a împlinit vârsta de 10 ani consecin[ele pe care stabilirea m]surii de protec[ie special] le va
avea \i i se asigur] dreptul de a-\i exprima în mod liber opinia cu privire la m]sura de protec[ie propus].
(5) În cazul copilului cu dizabilit][i care necesit] încadrare într-un grad de handicap, prezen[a \i ascultarea copilului nu sunt obligatorii.
Acestea au loc numai la solicitarea expres] \i motivat] a Comisiei cuprins] în convocare. Copiii cu dizabilit][i care se afl] la tratament sau reabilitare
în institu[ii de specialitate din [ar] sau str]in]tate, probat de un act emis de institu[ia în care se afl] copilul, precum \i copiii nedeplasabili, probat
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de un act medical, nu sunt convoca[i.
(6) În situa[ii temeinic motivate copilul cu dizabilit][i poate fi audiat, cu condi[ia comunic]rii cu acesta în mod adaptat tipului de dizabilitate
prin limbaje vorbite, limbaj mimico-gestual sau limbaj specific persoanelor cu surdocecitate.
(7) În situa[ia în care Comisia stabile\te un alt grad de handicap fa[] de propunerea serviciului de evaluare complex], aceasta aplic] criteriile
biopsihosociale în vigoare. Dac] aplicarea criteriilor dep]\e\te sfera de expertiz] a membrilor Comisiei, pre\edintele poate invita \i/sau consulta
speciali\ti în domeniu.
*
Pentru copilul cu handicap a c]ror afec[iune a generat deficien[e func[ionale \i/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil \i care
nu pot urma programe de recuperare, Comisia va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului f]r] a fi necesar] prezentarea acestora
la reevalu]rile periodice;
*
Certificatele emise pot fi contestate de titularii acestora, în condi[iile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
Art. 10 (1) Ascult]rile \i dezbaterile ce au loc în \edin[ele Comisiei, hot]rârile adoptate, precum \i modul în care acestea au fost adoptate se
consemneaz] de secretarul Comisiei în procesul-verbal al \edin[ei, care se semneaz] de c]tre pre\edinte, vicepre\edinte, precum \i de membrii
prezen[i \i se contrasemneaz] de c]tre secretarul Comisiei.
(2) Procesele-verbale ale \edin[elor Comisiei se consemneaz] în registrul special de procese-verbale, ale c]rui pagini sunt numerotate \i poart]
\tampila Comisiei, precum \i semn]tura secretarului Comisiei.
Art. 11 (1) În exercitarea atribu[iilor ce îi revin Comisia emite hot]râri.
(2) Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap este anex] a hot]rârii. Modelul certificatului de încadrare în grad de handicap
este aprobat conform Anexei nr. 11 din Ordinul Nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea \i interven[ia
integrat] în vederea încadr]rii copiilor cu dizabilit][i în grad de handicap, a orient]rii \colare \i profesionale a copiilor cu cerin[e educa[ionale
speciale, precum \i în vederea abilit]rii \i reabilit]rii copiilor cu dizabilit][i \i/sau cerin[e educa[ionale speciale
Art. 12 (1) Hot]rârile Comisiei se iau cu majoritatea voturilor. Acestea se redacteaz] de c]tre secretarul Comisiei, potrivit procesului-verbal al
\edin[ei în care au fost adoptate, în termen de 3 zile lucr]toare de la data [inerii \edin[ei. Hot]rârea Comisiei va cuprinde în mod obligatoriu numele,
prenumele \i codul numeric personal ale persoanelor care au luat în plasament copilul sau, dup] caz, denumirea serviciului reziden[ial, precum \i
numele, prenumele \i codul numeric personal ale copilului.
(2) Hot]rârile redactate potrivit alin. (1) se semneaz] de pre\edintele Comisiei sau de vicepre\edinte, se contrasemneaz] de secretarul Comisiei
\i se înregistreaz] într-un registru special de eviden[] a hot]rârilor; hot]rârile privind încadrarea într-un grad de handicap se înregistreaz] într-un
registru separat de eviden[].
(3) Hot]rârile Comisiei se comunic] persoanelor interesate, în termen de 5 zile lucr]toare de la data \edin[ei, prin scrisoare recomandat] sau
prin intermediul coresponden[ei electronice cu confirmare de primire.
(4) Actele emise de Comisie care nu necesit] adoptarea unei hot]râri se semneaz] de pre\edintele acesteia sau de vicepre\edinte \i se
înregistreaz] în registrul general de intr]ri-ie\iri al Comisiei.
Art. 13 (1) Hot]rârea Comisiei se pune în aplicare de îndat] de c]tre persoana sau familia, asistentul maternal, serviciul de tip reziden[ial c]ruia
i-a fost dat în plasament copilul.
(2) Hot]rârea se comunic] p]rin[ilor, persoanei sau familiei, asistentului maternal ori serviciului de tip reziden[ial c]ruia i-a fost dat în
plasament copilul, copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, agen[iei jude[ene pentru pl][i \i inspec[ie social], Direc[iei sau, dup] caz, organismului
privat acreditat în subordinea c]ruia func[ioneaz] serviciul de tip reziden[ial, primarului unit][ii administrativ-teritoriale în a c]rei raz] domiciliaz]
p]rin[ii, precum \i organelor financiare competente, dac] s-a stabilit plata unei contribu[ii în sarcina p]rin[ilor.
Art. 14 (1) Procesul verbal de \edin[], referatele de prezentare a fiec]rui caz în parte, împreun] cu hot]rârile originale de p]streaz] într-un
dosar special al \edin[ei respective, care va fi numerotat, semnat \i sigilat de pre\edintele Comisiei, iar în lipsa acestuia, de cel care a condus \edin[a.
(2) Pentru fiecare caz supus dezbaterii în \edin[ele Comisiei se va întocmi câte un dosar în care vor fi p]strate rapoartele privind anchetele
psihosociale ale copilului, documentele privind identitatea, starea s]n]t][ii, situa[ia \colar] \i alte documente privitoare la copilul în cauz], p]rin[ii
acestuia, persoanele, familiile sau organismele private acreditate la care a fost dat în plasament.
(3) Dosarul prev]zut la alin. 2) se p]streaz] la Direc[ie \i cuprinde în ordine cronologic] toate rapoartele \i documentele care se întocmesc cu
privire la copilul respectiv.
Art. 15 (1) Coresponden[a Comisiei cu celelalte comisii, cu Autoritatea Na[ional] pentru Protec[ia Drepturilor Copilului \i Adop[ie, cu
autorit][ile administra[iei publice locale, cu familiile, persoanele sau organismele private acreditate, precum \i orice alt] coresponden[], se prime\te
la Secretariatul Comisiei \i se înregistreaz] în registrul general de intrare-ie\ire al Comisiei, în ordinea primirii lor.
(2) Coresponden[a prev]zut] la alin. 1) se p]streaz] la secretariatul tehnic al Comisiei în dosare constituite potrivit nomenclatorului.
CAPITOLUL V
DREPTURILE |I OBLIGA{IILE MEMBRILOR TITULARI \i MEMBRILOR SUPLEAN{I AI COMISIEI PENTRU PROTEC{IA COPILULUI
Art. 16 (1) Pre\edintele, vicepre\edintele, membrii titulari \i membrii suplean[i ai Comisiei au urm]toarele drepturi:
a) s] beneficieze de indemniza[ia de \edin[] de 1% din indemniza[ia lunar] a pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
b) s] ia cuvântul la \edin[ele Comisiei \i s]-\i spun] p]rerea cu privire la cazurile puse în dezbatere;
c) s] fac] propuneri pentru îmbun]t][irea activit][ii Comisiei;
d) s] cear] înlocuirea sa din Comisie atunci când împrejur]rile o impun.
Art. 17 (1) Membrii titulari \i membrii suplean[i ai Comisiei au urm]toarele obliga[ii:
a) s] participe activ la \edin[ele comisiei;
b) s] respecte Regulamentul de Organizare \i Func[ionare al Comisiei;
c) s] p]streze confiden[ialitatea cu privire la cazurile \i situa[iile care sunt discutate în Comisie;
d) s] aduc] la cuno\tin[a Comisiei situa[iile de care au luat cuno\tin[] cu privire la copiii afla[i în dificultate, precum \i la activitatea celor la care
ace\tia au fost da[i în plasament.
Art. 18 (1) Pre\edintele, vicepre\edintele \i membrii Comisiei r]spund în fa[a Consiliului Jude[ean, pentru neîndeplinirea obliga[iilor care le
revin potrivit legii, precum \i pentru adoptarea unor hot]râri cu nerespectarea dispozi[iilor legale.
(2) În situa[iile prev]zute la alin. (1) Autoritatea Na[ional] pentru Protec[ia Copilului \i Adop[ie poate propune aplicarea urm]toarelor m]suri
\i sanc[iuni:
a) solicitarea sanc[ion]rii disciplinare a celui vinovat de c]tre conducerea institu[iei sau, dup] caz, a organismului privat acreditat, al c]rei
reprezentant este, în condi[iile legii;
b) revocarea calit][ii de membru al Comisiei.
(3) M]surile prev]zute la alin. (2) lit. a) se aplic] prin dispozi[ie a pre\edintelui Consiliului Jude[ean. M]sura prev]zut] la alin. (2) lit. b) se
aplic] prin hot]râre a Consiliului Jude[ean.
Art. 19 Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu prevederile legale aplicabile în domeniu.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 113
din 31 august 2017
privind aprobarea Programului pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene, din
administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de iarn] 2017-2018
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 10030 din 21. 08.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 10031 din 21.08.2017 al Direc[iei tehnice;
- prevederile Ordonan[ei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat], 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 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] Programul pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene din administrarea Consiliului Jude[ean
S]laj, pentru perioada de iarn] 2017-2018, conform Anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprob] valoarea lucr]rilor pentru între[inerea drumurilor jude[ene, din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj,
pentru perioada de iarn] 15 noiembrie 2017-15 martie 2018, la suma de 2.400,00 mii lei.
Art. 3. Se aprob] încadrarea în nivele de viabilitate a drumurilor jude[ene, conform Anexei nr. 2.
Art. 4. Se aprob] Acordul de asociere între JUDE{UL S}LAJ \i comunele din jude[, în vederea realiz]rii Programului
pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene, din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de iarn]
2017-2018, conform Anexei nr. 3.
Art. 5. Aprob] tarifele pe nivele de viabilitate pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene din administrarea
Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de iarn] 2017-2018, conform Anexei nr.4.
Art. 6. Anexele 1- 4 fac parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia tehnic];
Art. 8. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia tehnic];
- prim]riile comunelor din jude[.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr. 113
din 31 august 2017

PROGRAM
pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene, din administrarea
Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de iarn] 2017-2018
Nr.

crt.

M]suri \i lucr]ri propuse

Termenul de

Locul de realizare

realizare

Execut]

R]spunde

I. M}SURI DE PREG}TIRE A RE{ELEI DE DRUMURI
I.1.

Revizia re[elei de drumuri constând în actualizarea inventarierii

tuturor problemelor existente, semnalizarea acestora pentru avertizarea
participan[ilor la trafic pe timp de iarn]

Pe re[eaua de drumuri din administrare

permanent
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Direc[ia tehnic]

Conducerea Consiliului Jude[ean S]laj

I.2.

M]suri minime pentru asigurarea circula[iei pe timp de iarn] în zonele

permanent, în func[ie

-completare cu material pietros sau mixtur] asfaltic];

tehnice a zonelor

-refacerea p]r[ii carosabile;

afectate

afectate de calamit][i naturale :

-semnalizare rutier] corespunz]toare;

de evolu[ia st]rii

Pe toate drumurile jude[ene aflate în administrarea

Direc[ia tehnic]

Direc[ia tehnic]

Se va realiza semnalizarea rutier] specific] iernii pe

-firmele contractante a

- primarii

toate sectoarele, cu prec]dere pe cele pe care se

lucr]rilor de iarn] \i

- conducerile executan[ilor de lucr]ri

Consiliului Jude[ean S]laj, afectate de alunec]ri de teren

-supravegherea permanent] .
I.3.

Semnalizarea rutier] specific] iernii, prin montarea indicatoarelor de
circula[ie, conform STAS 1846-2004

permanent

efectueaz] transporturi de m]rfuri \i c]l]tori

consiliile locale

- Direc[ia tehnic]

- reprezentant Poli[ie
II. ASIGURAREA CU MATERIAL ANTIDERAPANT
II.1.

Depozitarea în gr]mezi a cantit][ilor necesare pe fiecare sector

(

20.11 .2017

nisip + sare )

Amplasarea gr]mezilor se va face în curbe \i pe

-firmele contractante a

-primarii

sectoarele de drum în pant], stabilite de comun acord

lucr]rilor de iarn] \i

-conducerile executan[ilor de lucr]ri

între reprezentan[ii Direc[iei tehnice \i reprezentan[ii

consiliile locale

-Direc[ia tehnic]

Completarea cu material antiderapant se va face la

-firmele contractante ale

-conducerile executan[ilor de lucr]ri

nevoie pe traseele stabilite, în func[ie de cantitatea

lucr]rilor de iarn]

-Direc[ia tehnic]

-firmele contractante a

-primarii

-Formarea unui stoc de nisip \i fondan[i chimici ,astfel

lucr]rilor de iarn] \i

-conducerile executan[ilor de lucr]ri

încât s] permit] interven[ia pe o durat] de 14 zile de

consiliile locale

-Direc[ia tehnic]

Programele întocmite de c]tre firmele câ\tig]toare vor fi

-firmele contractante ale

-primarii

aprobate de c]tre Consiliul Jude[ean S]laj \i avizate de

lucr]rilor de iarn] \i

-conducerile executan[ilor de lucr]ri

firmelor câ\tig]toare a licita[iilor pentru aceste lucr]ri
II.2.

Completarea cu material antiderapant pe traseele stabilite, în func[ie

permanent

de evolu[ia vremii \i a consumului de asemenea materiale
II.3.

consumat] \i evolu[ia vremii

-Asigurarea cantit][ilor minime necesare de fondan[i chimici \i nisip

20.11.2017

ac[ionare continu]

-primarii

III. ASIGURAREA INTERVEN{IILOR
III.1.

Intocmirea, de c]tre firmele câ\tig]toare \i de c]tre consiliile locale, a

20.11.2017

programului de interven[ii pentru combaterea poleiului \i z]pezii,
[inând cont de nivelele de viabilitate

c]tre Poli[ia rutier]

consiliile locale

Programele vor cuprinde :

-conducerea Consiliului Jude[ean S]laj
-reprezentant Poli[ie rutier]

-utilajele ce deservesc fiecare sector

-persoanele care deservesc aceste utilaje
-muncitorii
-coordonatorii de activitate

-sistemul informativ în cadrul firmelor
III.2.

III.3.

Stabilirea, împreun] cu firmele câ\tig]toare \i de c]tre consiliile

20.11.2017

-Se vor stabili forma[iile minime, în func[ie de nivelele

-firmele contractante a

-primarii

locale, a forma[iilor minime \i a perioadei de efectuare a serviciilor

de viabilitate, importan[a drumurilor \i gradul de

lucr]rilor de iarn]

-conducerile executan[ilor de lucr]ri

permanente

dificultate a interven[iilor \i se vor supune spre

-Direc[ia tehnic] \i

-Conducerea Consiliului Jude[ean S]laj

-Pe toate drumurile din administrarea Consiliului

-firmele contractante ale

-primarii

Jude[ean S]laj

lucr]rilor de iarn]

-conducerile executan[ilor de lucr]ri

aprobarea conducerii Consiliului jude[ean

Supravegherea permanent] a modului de realizare a interven[iilor pe

permanent

timp de iarn]

consiliile locale

-Direc[ia tehnic] \i

-Conducerea Consililui Jude[ean S]laj

consiliile locale
IV. INSTRUIREA PERSONALULUI

IV.1.

Finalizarea activit][ii de organizare \i instruire a personalului, astfel

15.11 2017

încât activitatea s] poat] fi început] pân] la 15.11.2015

Organizarea activit][ii astfel încât s] poat] fi demarat]

-firmele contractante ale

orice ac[iune pân] la 15.11.2016 pe toate drumurile din

lucr]rilor de iarn] \i

administrarea C.J.S]laj

-conducerile executan[ilor de lucr]ri

consiliile locale

V. ORGANIZAREA ACTIVIT}{II DE COORDONARE |I INFORMARE
V.1.

Verificarea asigur]rii cu material antiderapant pe trasee, în punctele

permanent

de depozitare \i modul de executare a celorlalte lucr]ri

Verific]rile se vor face pe întreaga re[ea de drumuri din

-firmele contractante ale

-Conducerea Consiliului Jude[ean S]laj

administrarea C.J.S]laj.

lucr]rilor de iarn]

-prim]rii

-Direc[ia tehnic]
V.2.

Întocmirea, de c]tre firmele câ\tig]toare \i de catre consiliile locale, a

permanent

unui raport zilnic cu privire la activitatea de interven[ii
V.3.

Asigurarea permanen[ei, la sediul C.J.S]laj, între orele 7 30-800 , de

permanent

c]tre personalul de specialitate din cadrul Direc[iei tehnice, în vederea

Informa[iile privind starea drumurilor din administrare \i

-firmele contractante a

-Conducerea Consiliuluui Jude[ean

ac[iunile intreprinse vor fi transmise, la sediul C.J. S]laj,

lucr]rilor de iarn] \i

S]laj

în fiecare diminea[], între orele 7,30-8,00

consiliile locale

-Direc[ia tehnic]

Asigurarea permanen[ei se va face pe baza unei

-Direc[ia tehnic]

-Conducerea Consiliuluui Jude[ean

program]ri, aprobate de c]tre directorul Direc[iei tehnice

S]laj

culegerii de informa[ii cu privire la derularea activit][ii.
- Prezentarea raportului zilnic pentru conducerile Direc[iei tehnice \i
Consiliului Jude[ean S]laj
V.4.

Verificarea, pe trasee, a modului în care se desf]\oar] traficul rutier \i

permanent

activitatea de desz]pezire.
V.5.

Cooperarea cu organele de Poli[ie rutier] în vederea introducerii de

restric[ii de circula[ie sau de interdic[ii pe anumite sectoare de drum,

permanent

în caz de c]deri masive de z]pad]

Se vor verifica toate traseele pe care circul] curse

-Direc[ia tehnic]

regulate de c]l]tori

-primarii

Drumurile care sunt afectate, în mod deosebit, de

-Direc[ia tehnic]

îngreuneaz] desf]\urarea traficului

rutiere

c]derile de z]pad] sau alte fenomene naturale care

-reprezentantul Poli[iei

-Conducerea Consiliului Jude[ean S]laj
-Conducerea Consiliului Jude[ean S]laj

-primarii
V.6.

Verificarea, împreun] cu organele de Poli[ie rutier], a modului de

18.11-20.11.2017

preg]tire a personalului, a utilajelor \i a bazelor pe care executantul le
va nominaliza
V.7.

Informarea permanent] a Consiliului Jude[ean S]laj asupra condi[iilor
de derulare a traficului rutier \i propunerea de convocare a
Comandamentului jude[ean, când este cazul

permanent

Verific]rile se vor face în toate bazele \i vor urm]ri

-Direc[ia tehnic]

instruirea personalului care particip] la activitatea de

-reprezentantul Poli[iei

desz]pezire

rutiere

Informa[iile preluate de c]tre Direc[ia tehnic], de la

-Direc[ia tehnic]

ofi[erii de serviciu ai firmelor câ\tig]toare, de la

-primarii

consiliile locale \i de la verificatorii din teren , care vor
fi prezentate conducerilor Direc[iei tehnice \i Consiliului
Jude[ean S]laj
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-Conducerea Consiliului Jude[ean S]laj

-Conducerea Consililuui Jude[ean S]laj

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr. 113
din 31 august 2017

PROPUNERI DE ÎNCADRARE PE NIVELE DE VIABILITATE A DRUMURILOR DIN PROPRIETATEA JUDE{ULUI S}LAJ |I
ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDE{EAN S}LAJ ÎN IARNA 2017-2018
CATEG.

SECTORUL DE

FUNCT.

DRUM DE

Lungime

SI

MOTIVAREA
INCADRARII

TIPUL DE

INTRE LOCALITATILE
SI NR.

NIV. DE
INTERV.

DE LA KM______

km

DOTARE
CU

UTILAJ
DRUM

LA KM______

1

2

3

4

5

NIVEL I DE VIABILITATE
DJ 108A

7+400-39+640

Lim.jud Cluj –Romanasi

32.240

NI 1

Leg. cu jud. Cluj

DJ108A

40+000-58+872

Romanasi -Jibou

18.872

NI1

Leg cu Gara Jibou

DJ 108A

63+057-81+600

Jibou-Lim.jud.Maramure\

18.543

NI 1

Leg. cu jud. Maramure\

DJ 108B

0+000-21+200

Surduc-Gârbou-lim jud Cluj

21.200

NI 1

Leg. cu jud. Cluj

DJ 108D

0+000-22+693

DN1H-Cehu Silvaniei

22.693

NI 1

Leg. Cehu Silvaniei –Zal]u

DJ 108D

24+380-28+200

Cehu Silvaniei-Lim.jud.MM

3.820

NI 1

Leg. cu jud. Maramure\

DJ 108F

4+000-16+000

Simleu Silvaniei-DN1F

12.000

NI 1

Leg. Simleu Silvaniei-DN1F

DJ 108G

0+000-30+345

Lim.jud.Cluj-Vâr\ol[

30.345

NI 1

DJ 108R

0+000-12+180

DN1F-Agrij

12.180

NI 1

Leg.DN1F-DJ 108A

DJ 109F

3+967-10+367

DN1C-Poiana Blenchii

6.400

NI 1

Leg.Gâlg]u-Lim.jud.M.M.

Leg.Crasna – Ciucea

DJ 191C

14+220-28+040

Crasna-Zal]u

13.820

NI 1

Leg.Crasna-Zal]u

DJ 191C

40+554-50+035

Zal]u – Creaca

9.481

NI 1

Leg. Zal]u –Jibou

TOTAL NIVEL I

201.594
NIVEL II DE VIABILITATE

DJ 108E

0+000-12+000

DJ 108A – Cheud

12.000

NI 2

Leg. Jibou-Cheud

DJ108F

17+750-28+800

DN1F-Chiesd-Lim jud Satu Mare

11.050

NI2

Leg. Sarmasag cu jud Satu Mare

DJ 109F

0+000-0+850

Fodora-DN1C

0.850

NI 2

Leg.DJ109E-DN1C.

DJ 108N

17+817-27+380

Alma\u-Mesteac]n

9.563

NI 2

Leg.DN1G-Mesteac]n

DJ 108S

0+000-0+850

DN1C-Rus

0.850

NI 2

DN1C- Rus

DJ108S

3+210-22+000

DJ109E-Zalha

18.790

NI2

DJ109E-Zalha
Leg.Hida-Lim.jud.Cluj

DJ 109

32+670-46+730

R]scruci-Hida

14.060

NI 2

DJ 109E

28+200-62+650

Rus-Cli[

34.450

NI 2

Leg.Rus-DN1H

DJ 109P

11+400-12+432

Ip – Cam]r

1.032

NI 2

Leg.DN19B-Cam]r
Leg.DN19B-Cam]r

DJ109P

12+733-23+100

Ip Camar

10.367

NI2

DJ 109P

0+000-11+400

Halm]\d-Ip

11.400

NI 2

Leg.cu gara Ip

DJ 110A

0+000-12+500

DN1F-Archid

12.500

NI 2

Leg. Archid-DN1F

DJ 110C

0+000-7+600

Ileanda-Dolheni

7.600

NI 2

Leg.Ileanda-Jud.Maramure\

DJ 110D

0+000-13+250

Surduc – Cristol[

13.250

NI 2

Leg. Cristol[ cu gara Surduc

DJ 110

15+500-24+000

Carastelec-M]ieri\te

8.500

NI 2

Leg. Carastelec-DJ 108F

DJ 191E

0+000-11+280

Crasna-Sâg

11.280

NI 2

Leg.DJ 108G-DJ 191D

DJ 191D

0+000-18+000

Nu\fal]u-Sâg

18.000

NI 2

Leg.Nu\fal]u-Ciucea

TOTAL NIVEL II

195.542
NIVEL III DE VIABILITATE

DJ 103N

2+800-12+800

Lim.jud.Cluj-DN1G

10.000

NI 3

Leg.Sf]ra\-Jebucu-Lim.jud.Cluj

DJ 108N

2+800-13+050

Lim.jud.Cluj-Cuz]plac

10.250

NI 3

Leg.Cuz]plac-Lim.jud.Cluj

DJ 108S

22+000-33+400

Zalha-Cernuc

11.400

N13

DJ 108T

9+500-12+500

Ulciug-Cehu Silvaniei

3.000

NI 3

DJ 109E

17+000-28+200

Dobrocina-Rus

11.200

NI 3

Leg.Zalha-DJ 108B
Leg.Cehu SilvanieiLim.jud.M.M.

Leg.Rus-Lim.jud.Cluj

DJ 109R

0+000-8+600

Chendrea-Romita

8.600

NI 3

Leg.DN1G-DJ 108A

DJ 110B

3+000-17+000

Simleu Silvaniei-B]d]cin-DN1F

14.000

NI 3

Leg. B]d]cin - DN1F

DJ110B

19+507-37+000

DN1F-Zalnoc

17.493

NI 3

Leg DN1F-Zalnoc

DJ 191C

0+000-14+200

Nu\fal]u – Crasna

14.200

NI 3

Leg. DJ 191D-Crasna

DJ 191D

18+000-31+330

Sâg-Vân]tori

13.330

NI 3

Leg. Sâg - Lim.jud.Cluj

DJ 110

0+000-15+500

M]ieri\te-Dumusl]u-Carastelec

15.500

NI 3

Leg.Dumusl]u-DJ 108F

DJ 110E

0+000-18+470

Nu\fal]u-Lim.jud.Bihor

18.470

NI3

Leg.DN1H-Jud.Bihor

DJ161

52+780-56+780

Voivodeni-Dragu

4.000

NI 3

Leg. Voivodeni-DJ109

TOTAL NIVEL III

151.443
NIVEL IV DE VIABILITATE

DJ 108E

12+000-17+600

Cheud-Lim.jud.Maramure\

5.600

NI 4

Leg.Cheud-Lim.jud.M.M.

DJ 108F

28+800-32+750

Chie\d-Lim.jud.S.M.

3.950

NI 4

Leg. Chie\d-Jud Satu Mare

DJ 108N

27+380-37+640

Mesteac]n-DJ 108A

10.260

NI 4

Leg.Mesteac]n-DJ 108A

DJ 109A

57+604-59+604

Lim.jud.Cluj-H]\ma\

2.000

NI 4

Leg.H]\ma\-Lim.jud.Cluj
Leg.Cam]r-Lim.jud.Satu Mare

DJ 109P

23+100-27+560

Cam]r-Lim.jud.Satu Mare

4.460

NI 4

DJ 110 A

12+500-13+460

Archid- Lim. jud. Satu Mare

0.960

NI 4

Leg.Archid—Jud. Satu Mare

DJ 161

49+780-52+780

Lim.jud.Cluj-Voivodeni

3.000

NI 4

Leg.Voivodeni--Lim.jud.Cluj

DJ 110B

37+000-43+885

Zalnoc-Cam]r

6.885

NI 4

Leg.Zalnoc-Cam]r

DC 21

0+000-4+300

DJ191 C-Moigrad

4.300

NI 4

Leg. DJ191 C-Moigrad

TOTAL NIVEL IV

41.415

TOTAL GENERAL

589.994
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Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr. 113
din 31 august 2017

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
Nr. _____ din_____2017

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
COMUNA
Nr.__ din _______2017

În baza prevederilor Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. ___din__________privind aprobarea Programului pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene
din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada de iarn] 2017-2018, se încheie urm]torul
ACORD DE ASOCIERE
între
JUDE{UL S}LAJ, în calitate de GESTIONAR al fondurilor de între[inere pe timp de iarn], reprezentat prin Marc Tiberiu - pre\edinte al Consiliului Jude[ean S]laj,
\i
COMUNA____________în calitate de BENEFICIAR al sumei aprobate, reprezentat] prin________________-primar \i________ - contabil.
I.OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE
Art.1. Obiectul Acordului îl reprezint] realizarea lucr]rilor de între[inere pe timp de iarn] pe urm]toarele sectoare de drum:
-DJ
de la km
la km
; drum de nivel 1,
-DJ
de la km
la km
; drum de nivel 2.
-..........................................................................................
Art.2. Lucr]rile minime de între[inere pe timp de iarn] ce trebuiesc executate sunt:
-combaterea lunecu\ului, a poleiului \i a înz]pezirii pe drumurile jude[ene cu utilaje \i materiale adecvate,
-asigurarea stocului de material antiderapant (sare, nisip),
-semnalizarea rutier] specific] iernii,
-asigurarea scurgerii apelor de pe partea carosabil] dup] execu[ia lucr]rilor de cur][are \i îndep]rtare a z]pezii.
Art.3. Perioada preconizat] pentru executarea activit][ii de iarn] este 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018.
Art.4. Valoarea lucr]rilor pentru activitatea de iarn] pentru perioada 15 noiembrie 2017-15 martie 2018 este
lei, care se va aloca în dou] tran\e egale în
valoare_______ de _____________lei.
Sumele aferente activit][ii de iarn] pentru perioada 15 noiembrie 2017-15 martie 2018 sunt repartizate prin hot]rârea Consiliului jude[ean nr.
din_____________,
urmând ca în anul 2018 s] fie alocate Unit][ilor Administrativ Teritoriale pân] cel târziu la data de 15 ianuarie.
II. OBLIGA{IILE COMUNEI
Art.5. Comuna, prin primar, are urm]toarele obliga[ii:
a) emite Ordinul de începere a lucr]rilor \i Ordinul de sistare a activit][ii de iarn].
b) asigur] dotarea minim] necesar] cu utilaje \i material antiderapant, conform anexei.
c) este direct r]spunz]tor pentru eventualele accidente provocate ca urmare a nerespect]rii articolului 2.
d) s] men[in] semnalizarea rutier] specific] iernii pe toat] durata derul]rii Acordului.
e) s] foloseasc] materiale care îndeplinesc condi[iile de calitate corespunz]toare, în concordan[] cu normativele \i STAS-urile în vigoare.
f) s] [in] permanent leg]tura cu reprezentan[ii Direc[iei tehnice a Consiliului jude[ean, s] r]spund] la toate datele pe care ace\tia le solicit].
g) s] convoace reprezentan[ii Consiliului jude[ean pentru consult]ri \i consultan[] în situa[ii în care este nevoie de prezen[a acestora.
h) s] nu foloseasc] alte materiale decât cu acceptul scris al reprezentan[ilor Consiliului jude[ean.
i) pe toat] perioada derul]rii prezentului Acord, îi revin toate obliga[iile privind desf]\urarea în bune condi[ii a traficului pe drumurile cuprinse în zona sa de
activitate, conform HG 1391/ 2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/ 2002 privind circula[ia pe drumurile publice.
j) respectarea Programului pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj pentru perioada de iarn] 2017-2018,
aprobat prin hot]rârea Consiliului jude[ean.
k) respectarea Instruc[iunilor privind ac[ionarea pe timp de iarn] pe drumurile jude[ene, care va fi întocmit] de c]tre Direc[ia tehnic] \i care va face parte integrant]
din prezentul acord de asociere.
III. OBLIGA{IILE JUDE{ULUI S}LAJ
Art.6. JUDE{UL S}LAJ are urm]toarele obliga[ii:
a) s] urm]reasc] permanent modul de îndeplinire a obliga[iilor asumate de comun] prin prezentul acord.
b) s] repartizeze sumele necesare desf]\ur]rii activit][ii de iarn].
c) s] ofere asisten[] tehnic] ori de câte ori este solicitat, prin salaria[ii Direc[iei tehnice.
d) controleaz] \i monitorizeaz], prin salaria[ii Direc[iei tehnice, efectuarea activit][ii de iarn].
VI.CLAUZE FINALE
În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunz]toare de c]tre comun] a activit][ii de iarn] asumat] prin prezentul acord, suma aferent] anului 2018 se va diminua
în mod corespunz]tor.
În cazul în care sumele repartizate nu sunt utilizate integral datorit] condi[iilor meteo, diferen[a poate fi utilizat] pentru între[inere \i repara[ii pe drumurile jude[ene
care fac obiectul acordului pentru înl]turarea efectelor perioadei de iarn] (decolmat]ri de poduri \i pode[e, desfund]ri de \an[uri \i rigole, lucr]ri de cosiri \i defri\]ri de
vegeta[ie, t]iere sau completare de acostamente , lucr]ri de repara[ii parte carosabil] , între[inere semnalizare rutier]).
Sumele ramase neutilizate se vor returna.
Prezentul Acord de asociere devine valabil la data semn]rii lui de c]tre p]r[ile implicate \i r]mâne în vigoare pe toat] perioada de derulare a lucr]rilor men[ionate
mai sus.
Prezentul Acord de asociere este redactat în 3 exemplare, din care 2 pentru JUDE{UL S}LAJ \i unul pentru comun].
JUDE{UL S}LAJ,

COMUNA

Pre\edintele Consiliului Jude[ean,
Tiberiu Marc

Primar,

Director executiv,
Leontina Lucica Maru\ca

Secretar al comunei,

Director executiv,
Mircea |tefan Ghiurco
Vizat juridic,
Adrian Cosmin Cuzdriorean

Contabil,
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Anexa nr.4
la Hot]r`rea nr. 113
din 31 august 2017
REPARTIZAREA SUMELOR PENTRU ÎNTRE{INEREA DRUMURILOR JUDE{ENE PE TIMP DE IARN},
PE NIVELE DE VIABILITATE
Nr. crt.

Nivelul

Lei/km/

1

1

5.200,0

2

2

4.200,0

3

3

3.100,0

4

4

1.500,0

120 zile

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

HOT}RÂREA 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
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr.10151 din 23.08.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.10152 din 23.08.2017 al Direc[iei Tehnice;
- adresa nr.3/05.01.2017 a Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S}LAJ@@;
- 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.(1) Darea în folosin[] gratuit], Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S}LAJ@@, a unor spa[ii cu destina[ia de
birouri, în suprafa[] de 102,65 mp, situate la etajul III, din imobilul situat în municipiul Zal]u, strada Unirii nr. 7, aflat în domeniul
public al jude[ului, având elementele de identificare prev]zute în Anexa, care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
(2) Durata d]rii în folosin[] gratuit] a spa[iilor este de 5 ani, de la data încheierii contractului, cu posibilitatea prelungirii
prin act adi[ional cu cel mult aceea\i durat].
Art.2. Predarea-primirea spa[iilor se face pe baz] de proces-verbal, încheiat în termen de cel mult 10 de zile de la data adopt]rii
prezentei hot]râri, dat] la care se va încheia \i contractul de comodat prin care se vor stabili drepturile \i obliga[iile p]r[ilor.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia economic];
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia economic];
- Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S}LAJ@@.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc
12

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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RELEVEU ETAJIII SC 1:100

Anex]
la Hot]r`rea nr. 114
din 31 august 2017

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

HOT}RÂREA nr. 115
din 31 august 2017
privind darea în folosin[a gratuit] Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] S]laj Plus, a unei
suprafe[e de teren din incinta @@Castrului Roman Porolissum@@,
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.10167 din 23.08.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.10168 din 23.08.2017 al Direc[iei tehnice;
- 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. (1) Se aprob] darea în folosin[] gratuit], Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] S]laj Plus, a unei suprafe[e de teren de 4 mp din
incinta @@Castrului Roman Porolissum@@, cu elemente de identificare prev]zute în Anexa care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
(2) Durata d]rii în folosin[] gratuit] a suprafe[ei de teren este de 16 luni, de la data încheierii contractului cu posibilitatea prelungirii prin act
adi[ional, cu cel mult aceea\i durat].
Art.2. Predarea-primirea terenului se face pe baz] de proces-verbal, încheiat în termen de cel mult 10 de zile de la data adopt]rii prezentei hot]râri,
dat] la care se va încheia \i contractul de comodat prin care se vor stabili drepturile \i obliga[iile p]r[ilor.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
Direc[ia tehnic];
Direc[ia economic].
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
Direc[ia tehnic];
Direc[ia economic];
Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] S]laj Plus.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr. 115
din 31 august 2017
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LEGENDA
-teren în suprafa[] total] de
4,00 mp care se dau 'n folosin[]
gratuit] Asocia[iei de Dezvoltare
Intercomunitar] S]laj Plus.

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

HOT}RÂREA nr. 116
din 31 august 2017
privind aprobarea particip]rii Jude[ului S]laj la organizarea \i desf]\urarea ac[iunii
Cupa Na[ional] a României de Ciclocros - Porolissum CX 2017
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 10418 din 28.08.2017 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 10419 din 28.08.2017 al Direc[iei managementul proiectelor \i dezvoltare regional]
\i Direc[iei economice;
- 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 @@Cupa Na[ional] a României de Ciclocros - Porolissum CX 2017@@, conform anexei care face parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Aprob] contribu[ia jude[ului S]laj în cuantum de 20.000 lei.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia managementul proiectelor \i dezvoltare
regional] \i Direc[ia economic].
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia managementul proiectelor \i dezvoltare regional];
- 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. 116
din 31 august 2017
ROMÂNIA
ASOCIA{IA DE CICLISM
PRAHOVA
Nr. ……... din ……..2017

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
Nr. 10421 din 28.08.2017

ACORD DE PARTENERIAT
privind participarea jude[ului S]laj la organizarea \i desf]\urarea ac[iunii
@@Cupa Na[ional] a României de Ciclocros - Porolissum CX 2017@@
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 0260661097, cod fiscal nr. 4494764, cont cerere de rambursare nr. RO83TREZ56121720220XXXXX, 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. RO07BTRL03001202U44939XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentat
prin Pre\edinte - Alexandru Ciocan,
În baza Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr…… din … 2017, 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 unei etape a
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ac[iunii @@Cupa Na[ional] a României de Ciclocros - Porolissum CX 2017@@, cu scopul de a promova JUDE{UL S}LAJ prin
punerea în valoare a obiectivului turistic Castrul Roman Porolissum.
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 2017.
ART.4. PLAN DE ACIVIT}{I |I RESPOSABILIT}{I ÎN ORGANIZAREA |I DESF}|URAREA AC{IUNII
Activitate

I.

Subactivitate

Roluri \i responsabilit][i

Calendar

Activit][i realizate înainte de eveniment

I.1 Procedura de avizare

Consiliul Jude[ean S]laj

I.1.1 Conceperea traseului
concursului

August

– ob[ine acordul asupra loca[iei
- depune documenta[iile la autorit][ile locale

I.1.2 Realizarea

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

Regulamentului de

personalul implicat

eveniment

Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova

I.1.3 Ob[inerea avizului

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

Organizare \i Desf]\urare

August

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

FRC

activit][ile

I.1.4 Realizarea Planului de
Securitate \i ob[inerea
avizului IJJ S]laj

- parcurge în condi[ii de concurs traseul \i îl editeaz] sub
form] de hart] în format electronic

22.August
(rezervat)

- realizeaz] h]r[ile concursului

- concepe \i scrie Regulamentul de concurs
- concepe \i scrie Planul de Securitate pentru ob[inerea

August-Sept

avizului pozitiv al Inspectoratului de Jandarmerie
Jude[ean] S]laj

- asigur] includerea evenimentului în cele 5 etape de

ciclocros programate de FRC în Cupa Na[ional] 2017
I.2 Organizare eveniment

I.2.1 Obiectele de identitate

Consiliul Jude[ean S]laj

vizual]

- ofer] toate elementele de identitate vizual] necesare

I.2.2 Materiale necesare

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

realiz]rii materialelor de promovare a evenimentului

amenaj]rii traseului si

vederea realiz]rii materialelor de promovare

organiz]rii concursului

- asigur] premiile pentru câ\tig]tori

- asigur] suportul financiar pentru achizi[ionarea

I.2.3 Materialele de

materialelor necesare desf]\ur]rii evenimentului

promovare \i premiere

Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova

I.2.4 Sistemul de

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

cronometrare

materialele necesare
-

I.2.5 Sistemul de sonorizare

achizi[ioneaz]

materialele

necesare

preg]tirii

circuitului: band] delimitare, []ru\i, scânduri pt. sc]ri,
bu\teni, cuie

- asigur] livrarea la timp a celor achizi[ionate

- închiriaz] echipamentele necesare: tractor, ATV,
drujb], ciocane

- asigur] crearea \i realizarea elementelor de identitate
vizual]

- achizi[ioneaz] \i asigur] sistemul de cronometrare
necesar evenimentului

- achizi[ioneaz] sau închiriaz] poarta de start-fini\,
corturile \i scaunele organizatorilor, toaletele ecologice,
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sistemul de sonorizare, etc.

Septembrie

I.3 Promovare

I.3.1 Conferin[] de pres] cu

- organizeaz] o conferin[] de pres]

I.3.2 Crearea pe site-ul

evenimentului

paginii de eveniment \i

- asigur] suportul financiar pentru activitatea de

www.roadgrandtour.ro a
preluarea lui pe www.cjsj.ro
I.3.3 Promovarea pe toate
canalele (TV, audio, video,
IT) a evenimentului

I.3.4 Atragerea sportivilor
legitima[i \i amatori,

masculin \i feminin, atât din

I.4 Amenajare teren

Consiliul Jude[ean S]laj

lansarea evenimentului

- preia \i afi\eaz] pe site-ul institu[iei pagina
- asigur] promovarea pe plan local a evenimentului
promovare

Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova
- achizi[ioneaz] serviciile IT de creare \i administrare
pagina web

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

- asigur] promovarea pe plan na[ional a evenimentului

[ar] cât \i din []rile vecine

- asigur] leg]tura cu cluburile sportive partenere în

I.4.1 Amenajarea \i

Consiliul Jude[ean S]laj

preg]tirea traseului

I.4.2 Amenajarea \i
preg]tirea loca[iei
concursului

Sept-Oct.

vederea atragerii de sportivi \i îndrum]rii acestora

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

Octombrie

amenajare în zon]

- asigur] suportul financiar necesar amenaj]rii terenului
Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova

- 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
\i a numerelor pentru
concuren[i
II.1.2 Înscrierea \i atribuirea
numerelor concuren[ilor
II.1.3 \edin[a tehnic]

Consiliul Jude[ean S]laj
- asigur] personal voluntar din aparatul propriu al CJ

19-20 Oct.

Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova
- realizeaz] kiturile pentru start

- organizeaz] zona concursului \i personalul aferent
- înscrie fiecare concurent în sistem \i asigur]

atribuirea de numere de concurs; distribuie kitstarturile

- asigur] \edin[a tehnic]

- asigur] partea de entertainment

II.2 Start-fini\

II.2.1 Organizarea

Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova

vârst], sexe

- asigur] arbitrajul \i solu[ioneaz] eventualele

concursurilor pe categorii de

II.2.2 Arbitrarea

- realizeaz] startul fiec]rei categorii din concurs

20-21 Oct.

contesta[ii

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

concursurilor

II.3

Clasamente

premiere

\i

II.3.1 Organizarea activit][ii

Consiliul Jude[ean S]laj

de premiere

- asigur] personal voluntar din aparatul propriu al CJ

II.3.2 Monitorizarea

Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova

clasamentelor

- realizeaz] clasamentele finale

II.3.3 Realizarea premierii
pe categorii

- asigur] scrierea \i veridicitatea diplomelor \i
medaliilor

- asigur] moderarea activit][ii de premiere
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21 Oct.

II.4 Mas] sportivi Pastaparty

Consiliul Jude[ean S]laj

II.4.1 G]tirea

21 Oct.

- asigur] personal voluntar din aparatul propriu al CJ
Asocia[ia
II.4.2 Servirea

Jude[ean]

de

Ciclism

Prahova

-

organizeaz] \i preg]te\te o gustare cald] pentru
fiecare concurent

- organizeaz] \i asigur] procesul de servirea a mesei
sportivilor

I.

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

III.1 Cur][area \i
predarea loca[iei

III.1.1 Adunarea tuturor

Consiliul Jude[ean S]laj

echipamentelor \i

- asigur] personal voluntar din aparatul propriu al CJ

materialelor

21-22 Oct.

Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova

III.1.2 Transportarea

echipamentelor \i predarea
de\eurilor

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

- asigur] adunarea \i transportul de\eurilor rezultate

III.1.3 Predarea loca[iei

- pred] loca[ia în bun] stare
23 Oct.

III.2 Promovarea posteveniment

III.2.1

Realizarea

materiale mass-media

de

Asocia[ia Jude[ean] de Ciclism Prahova
- asigur] fluxul de informa[ii c]tre partenerii media

Oct.- Dec.

precum \i c]tre ter[e persoane interesate de eveniment

- asigur] promovarea imaginii jude[ului S]laj \i a
Complexului arheologic Castrul Roman Porolissum

-realizeaz] \i înainteaz] CJSJ raportul final al
evenimentului
III.2.2 Realizarea raportului

15 Dec.

final

ART.4. MODALIT}{I DE DECONT
Pentru decontarea cheltuielilor efectuate din contribu[ia Jude[ului S]laj în cuantum de maxim 20.000 lei, 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 5 de zile 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, suma solicitat] nu
va fi acordat] pân] la depunerea documentelor respective.
ART. 5. 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.
(3) Prezentul acord este guvernat de legea român].
Întocmit în num]r de ______ exemplare, în limba român], câte unul pentru fiecare parte \i un original pentru cererea de
finan[are.
Semnat azi ____________________
La sediul Consiliului Jude[ean S]laj
JUDE{UL S}LAJ

ASOCIA{IA JUDE{EAN} DE CICLISM PRAHOVA

Pre\edinte
Tiberiu MARC

Pre\edinte
Alexandru CIOCAN
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 117
din 31 august 2017
privind aprobarea acordului de asociere între JUDE{UL S}LAJ \i Comuna B]ni\or pentru
realizarea de lucr]ri de între[inere \i repara[ii pe DJ 191 E, Km: 2+500 - 9+700
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 10149 din 23.08.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr.10150 din 23.08.2017 al Direc[iei tehnice \i al Direc[iei economice;
- art. 91 alin. (1) lit. b) \i e), alin. (3) lit. f) \i alin. (6) lit. c) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] acordul de asociere între JUDE{UL S}LAJ \i Comuna B]ni\or pentru realizarea de lucr]ri de între[inere
\i repara[ii pe DJ 191 E, Km: 2+500-9+700, conform anexei care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Se aprob] contribu[ia Jude[ului S]laj pentru realizarea lucr]rilor prev]zute la art.1, în sum] de 6.750,00 lei.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia tehnic] \i Direc[ia economic].
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia economic];
- Comuna B]ni\or.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr. 117
din 31 august 2017

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
Nr.___din __.__. 2017

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
COMUNA B}NI|OR
Nr.____ din__.__.2017

ACORD DE ASOCIERE
între JUDE{UL S}LAJ \i Comuna B]ni\or pentru realizarea de lucr]ri de între[inere \i repara[ii pe DJ 191 E, Km: 2+500-9+700
Încheiat între:
1). JUDE{UL S}LAJ, reprezentat prin Marc Tiberiu - pre\edintele al Consiliului Jude[ean S]laj, cu sediul în Zal]u, Pia[a 1 Decembrie 1918,
nr. 12, cod fiscal 4494764, cont RO64TREZ24A840301510124X, deschis la Trezoreria Zal]u
\i
2). Comuna B]ni\or , reprezentat] prin - primar,........................, cu sediul în loc.B]ni\or , nr., cod fiscal _____________, cont
__________________, deschis la Trezoreria ________________________________
I. Obiectul acordului
Obiectul acordului îl constituie realizarea lucr]rilor de între[inere \i repara[ii pe DJ 191E, Km: 2+500-9+700, în conformitate cu lista de
cantit][i, care face parte integrant] din prezentul acord.
II. Modalit][i de plat]
Art. 1. Realizarea lucr]rilor, în valoare total] de 7 500 lei, va fi finan[at] astfel:
din bugetul Jude[ului S]laj, suma de 6 750 lei.
din bugetul comunei B]ni\or, suma de 750 lei.
Art. 2. Volumul \i natura lucr]rilor ce se vor executa în cadrul obiectului acordului, conform listei de cantit][i anexate, constau în desfund]ri
de \an[uri \i rigole, t]iere sau completare acostamente pe DJ 191 E, Km: 2+500 - 9+700.
Art. 3. Lucr]rile executate vor fi recep[ionate de o comisie de recep[ie, în care vor fi nominaliza[i doi reprezentan[i desemna[i de Pre\edintele
Consiliului Jude[ean S]laj.
III. Durata acordului
Art. 4. Executarea lucr]rilor se va realiza în termen de 30 de zile de la predarea amplasamentului, pe baza procesului verbal de predare-primire,
de c]tre reprezentan[ii Consiliului jude[ean.
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IV. Obliga[iile p]r[ilor
Art. 5. Comuna B]ni\or are obliga[ia de a executa lucr]rile de între[inere \i repara[ii pe DJ 191E, Km: 2+500-9+700 corespunz]tor prezentului
acord \i de a organiza recep[ia la terminarea lucr]rilor, în perioada stabilit].
Art. 6. Consiliul Jude[ean S]laj are obliga[ia de a preda amplasamentul \i de a nominaliza persoane din cadrul aparatului de specialitate pentru
a face parte din comisia de recep[ie a lucr]rilor executate.
Art. 7. Consiliul Jude[ean S]laj are dreptul de a retrage sumele alocate cu aceast] destina[ie în situa[ia în care lucr]rile care fac obiectul
prezentului acord nu sunt efectuate \i nu sunt recep[ionate conform prezentului acord.
Art. 8. Prezentul acord s-a încheiat în dou] exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte \i este valabil pe durata derul]rii lucr]rilor,
prev]zut] la art. 4.
JUDE{UL S}LAJ

COMUNA B}NI|OR

PRE|EDINTELE
CONSILIULUI JUDE{EAN S}LAJ,
TIBERIU MARC

PRIMAR,

DIRECTOR EXECUTIV,
GHIURCO MIRCEA
DIRECTOR EXECUTIV,
LEONTINA-LUCICA MARU\CA

CONTABIL

VIZAT JURIDIC,
COSMIN -ADRIAN CUZDRIOREAN

Anex]
la Acordul de asociere
LISTA DE CANTIT}{I
SIMBOL

u/m

cantitate

Pre[ unitar

valoare

TSC02C2

100mc

3.7

666.9

2467.53

u/m

cantitate

pre[ unitar

valoare

tona

666

7.56

5034.96

s]p]tur] mecanic] cu excavatorul cu pneuri
de 0.12mc cu comand] hidraulic] în p]mânt
îmbibat cu ap] desc]rcare auto în teren
categoria 1
TRA01A02P
Transport rutier al p]mântului sau molozului
cu autobasculant] dist= 2km

TOTAL

7502.49

Întocmit
Nencu Claudia

Verificat
Ghiurco Mircea

Redac[ia \i administra[ia:
Consiliul Jude[ean S]laj
Zal]u - P-[a 1 Decembrie 1918, nr.12
telefon 0260/662064, fax 0260/661097,
e-mail: monitor_oficialsj@cjsj.ro
ISSN 1222-9601
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