MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVIII, Nr.46
(serie nou])

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

23 august 2018

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI JUDE{EAN
S}LAJ
HOT}RÂREA NR.102 din 9 august 2018 privind aprobarea
proiectului @@Asigurarea accesului la servicii de s]n]tate în regim
ambulatoriu pentru popula[ia jude[ului S]laj@@ în vederea promov]rii
spre finan[are în cadrul POR 2014-2020
HOT}RÂREA NR.103 din 9 august 2018 privind aprobarea
proiectului @@ Îmbun]t][irea accesului popula[iei din jude[ele S]laj
\i Maramure\ la serviciile medicale de urgen[]@@ în vederea promov]rii
spre finan[are în cadrul POR 2014-2020
HOT}RÂREA NR.104 din 9 august 2018 privind aprobarea
devizului general \i a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investi[ii @@Reabilitare \i modernizare drum
jude[ean DJ 191D: Valc]u de Jos - Fize\ - Sîg - Tusa - limit] jude[
Cluj, km 10+800 - 31+330@@ în vederea promov]rii pentru finan[are
nerambursabil] în cadrul POR 2014-2020
HOT}RÂREA NR.105 din 31 august 2018 pentru modificarea
componen[ei comisiei de validare a Consiliului Jude[ean S]laj
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA NR. 102
din 9 august 2018
privind aprobarea proiectului @@Asigurarea accesului la servicii de s]n]tate în regim ambulatoriu
pentru popula[ia jude[ului S]laj@@ în vederea promov]rii spre finan[are în cadrul POR 2014-2020
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] extraordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 11474 din 07.08.2018 a Pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 11475 din 07.08.2018 al Direc[iei economice \i Direc[iei dezvoltare \i investi[ii;
- Ghidul Solicitantului - Condi[ii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte Axa prioritar] 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare \i sociale; Prioritatea de investi[ii 8.1 - Investi[ii în infrastructurile sanitare \i sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel na[ional, regional \i local, reducând inegalit][ile în ceea ce prive\te starea de s]n]tate \i
promovând incluziunea social] prin îmbun]t][irea accesului la serviciile sociale, culturale \i de recreere, precum \i trecerea
de la serviciile institu[ionale la serviciile prestate de comunit][i; Apeluri pentru proiecte nefinalizate - Opera[iunea 8.1.A
Ambulatorii; Opera[iunea 8.2.B Unit][i de primiri urgen[e;
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) \i ale alin. (3) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Aprob] Acordul de parteneriat între Jude[ul S]laj, Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u \i Spitalul Or]\enesc @@Prof.
Dr. Ioan Pu\ca\@@ |imleu Silvaniei pentru derularea proiectului @@Asigurarea accesului la servicii de s]n]tate în regim ambulatoriu
pentru popula[ia jude[ului S]laj@@, prev]zut în Anexa nr. 1, parte integrant] la prezenta hot]râre.
Art.2 Aprob] valoarea aferent] Jude[ului S]laj în cadrul proiectului (cererii de finan[are) în cuantum de 13.851.943,49 lei
(inclusiv TVA), din care valoare eligibil] 13.851.943,49 lei, conform Anexei nr.2, parte integrant] la prezenta hot]râre.
Art.3 Aprob] contribu[ia proprie în proiect a Jude[ului S]laj, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cât \i cofinan[area proiectului reprezentând contribu[ia de 1,79% din valoarea eligibil] a proiectului, în cuantum
de 277.038,88 lei.
Art.4 Aprob] toate cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, în condi[iile ramburs]rii/decont]rii ulterioare
a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
Art.5 Aprob] finan[area tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derul]rii proiectului, cu scopul implement]rii
acestuia în bune condi[ii \i a cheltuielilor de între[inere \i mentenan[] pe toat] durata de valabilitate a contractului de finan[are.
Art.6 Se împuternice\te Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj s] semneze, în numele Jude[ului S]laj, Acordul de
parteneriat \i orice alt document cerut de procedura promov]rii \i implement]rii proiectului.
Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii.
Art.8 Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.102
din 9 august 2018
ACORD DE PARTENERIAT
nr. _______/__________
pentru realizarea proiectului
Asigurarea accesului la servicii de s]n]tate în regim ambulatoriu pentru popula[ia jude[ului S]laj
Art. 1. P]r[ile
1. MINISTERUL S}N}T}{II, cu sediul în Strada Cristian Popi\teanu nr.1-3, sector 1, cod 010024, Bucure\ti, codul fiscal 4266456,
având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), reprezentat legal de dna. Sorina PINTEA, în calitate de ministru al s]n]t][ii:
*
Contul de disponibilit][i (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decont]rii cererilor de plat]: RO14TREZ70020A480101XXXX,
deschis la Direc[ia de Trezorerie a municipiului Bucure\ti, str. Splaiul Unirii, nr. 6-8, Municipiul Bucure\ti
2. U.A.T JUDE{UL S}LAJ, cu sediul în municipiul Zal]u, jude[ul S]laj, Pia[a 1 Decembrie 1918, nr.12, cod po\tal 450058, codul fiscal
4494764, având calitatea de Partener 2, reprezentat legal prin Dl. TIBERIU MARC, în calitate de Pre\edinte al Consiliului Jude[ean S]laj,
*
Conturi de venituri ale bugetului local (codul IBAN), în care se vireaz] sumele reprezentând prefinan[area \i rambursarea aferent]
cheltuielilor corespunz]toare finan[]rii din fonduri europene: FEDR, RO35TREZ56121A480101XXXX - Sume primite în contul pl][ilor
efectuate în anul curent; RO79TREZ56121A480102XXXX - Sume primite în contul pl][ilor efectuate în anii anteriori, deschise la Trezoreria
Municipiului Zal]u, adresa: Pia[a Iuliu Maniu, nr.15, Municipiul Zal]u, jude[ul S]laj.
*
Contul de venituri al bugetului local (codul IBAN), în care se vireaz] sumele aferente cofinan[]rii de la bugetul de stat:
RO92TREZ56121A426900XXXX - Subven[ii de la bugetul de stat c]tre bugetele locale necesare sus[inerii derul]rii proiectelor finan[ate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria Municipiului Zal]u,
adresa: Pia[a Iuliu Maniu nr.15, Municipiul Zal]u, jude[ul S]laj.
3. SPITALUL JUDE{EAN DE URGEN{} ZAL}U, cu sediul în municipiul Zal]u, jude[ul S]laj, str. Simion B]rnu[iu, nr. 67, codul fiscal
2491719, având calitatea de Partener 3, reprezentat legal prin Dna. Neaga Liliana, în calitate de Manager,
*
Conturile de venituri (cod IBAN) în care se vireaz] sumele aferente cererilor de rambursare: RO58TREZ56121F480101XXXX - Sume
primite în contul pl][ilor efectuate în anul curent, RO05TREZ56121F480102XXXX- Sume primite în contul pl][ilor efectuate în anii anteriori,
RO58TREZ56121F431601XXXX - Subven[ii de la bugetul de stat c]tre bugetele locale necesare sus[inerii derul]rii proiectelor finan[ate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria Municipiului Zal]u,
adresa: Pia[a Iuliu Maniu nr.15, Municipiul Zal]u, jude[ul S]laj.
4. SPITALUL OR}|ENESC @@Prof. Dr. Ioan Pu\ca\@@ |imleu Silvaniei, cu sediul in ora\ul |imleu Silvaniei, jude[ul S]laj, Strada George
Co\buc, nr. 29, codul fiscal 4291530, având calitatea de Partener 4, reprezentat legal prin Dr. chim. Marcela Colt]u, in calitate de Manager,
*
Conturile de venituri (codul IBAN) în care se vireaz] sumele aferente cererilor de rambursare: RO05TREZ56321F480101XXXX, Sume
primite în contul pl][ilor efectuate în anul curent RO49TREZ56321F480102XXXX, Sume primite în contul pl][ilor efectuate în anii anteriori,
RO97TREZ56321F427000XXX, Subven[ii de la bugetul de stat c]tre bugetele locale necesare sus[inerii derul]rii proiectelor finan[ate din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria |imleu Silvaniei, adresa: Strada
1 Decembrie 1918, Nr. 23, Ora\ul |imleu Silvaniei, jude[ul s]laj
au convenit urm]toarele:
Art. 2. Obiectul
1. Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile \i obliga[iile p]r[ilor, contribu[ia financiar] proprie a fiec]rei p]r[i la bugetul
proiectului, precum \i responsabilit][ile ce le revin în implementarea activit][ilor aferente proiectului @@Asigurarea accesului la servicii de s]n]tate
în regim ambulatoriu pentru popula[ia din Jude[ul S]laj@@, care este depus în cadrul Programului Opera[ional Regional 2014-2020, Axa prioritar]
Dezvoltarea infrastructurii sanitare \i sociale, Prioritatea de investi[ie 8.1 - Investi[ii în infrastructurile sanitare \i sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel na[ional, regional \i local, reducând inegalit][ile în ceea ce prive\te starea de s]n]tate \i promovând incluziunea social] prin
îmbun]t][irea accesului la serviciile sociale, culturale \i de recreere, precum \i trecerea de la serviciile institu[ionale la serviciile prestate de
comunit][i, Obiectiv specific 8.1 - Cre\terea accesiblit][ii serviciilor de s]n]tate, comunitare \i a celor de nivel secundar, în special pentru zonele
s]race \i izolate apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate precum \i pe perioada de durabilitate \i de valabilitate a
contractului de finan[are.
(2) Prezentul acord se constituie ca anex] a cererii de finan[are.
Art. 3. Roluri \i responsabilit][i în implementarea proiectului
(1) Rolurile \i responsabilit][ile sunt descrise în tabelul de mai jos \i corespund prevederilor din Cererea de finan[are:
ORGANIZA{IA

ROLURI |I RESPONSABILIT}{I
ACTIVIT}{I/SUBACTIVIT}{I
VALORI IN LEI, CU TVA INCLUS

MINISTERUL S}N}T}{II
(Partener 1)

Activitatea de management a proiectului –Persoana nominalizat] din cadrul Ministerului
S]n]t][ii va asigura coordonarea \i implementarea proiectului
Activitate/Subactivitate
A1. Managementul de proiect

U.A.T JUDE{UL S]laj
(Partener 2)

Valoare (lei)
0,00

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

0,00

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului

0,00

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate

0,00

Activitatea de management a proiectului – Persoanele nominalizate din partea UAT Jude[ul S]laj
vor asigura implementarea proiectului.
Activitatea de informare \i publicitate
Transmite un anun[ de pres] la începerea \i la finalizarea proiectului.
Se vor realiza \i amplasa la sediul UAT Jude[ul S]laj \i la loca[iile celor dou] spitale partenere în
proiect, trei panouri temporare cu informa[ii privind obiectivul investi[iei \i sursa de finan[are \i trei
pl]ci permanente cu informa[ii despre investi[ia realizat]. Prin aceea\i achizi[ie se vor realiza \i
etichetele autocolante pentru dot]rile achizi[ionate prin proiect.
Decontare achizitii - decontare lucr]ri realizate pentru extinderea

\i reabilitarea

Ambulatoriului \i echipamente achizitionate pentru dotarea Ambulatoriului \i a sec[iilor /
departamentelor ce deservesc activitatea din Ambulatoriu.
Activitate/Subactivitate
A1. Managementul de proiect

Valoare (lei)
249.172,68
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A1.1 Desfasurarea managementului de proiect
A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului
A3. 125514_SJ_UATCJS_AMB_ Decontare achizi[ii efectuate de

249.172,68
43.673,00
13.559.097,81

Consiliul Jude[ean S]laj
A3.1 125514_SJ_UATCJS_AMB – Proiectare \i execu[ia lucr]rilor pentru

9.091.338,17

obiectivul de investi[ii Extindere \i reabilitarea Ambulatoriu integrat de
specialitate din cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u
A3.2 125514_SJ_UATCJS_AMB – Dotarea cu echipamente medicale a

3.472.926,78

Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u: Lot 1 Achizi[ionare RMN; Lot 2
Achizi[ionare videobronhoscop; Lot 3 Achizi[ionare 4 ecografe
A3.3 125514_SJ_UATCJS_AMB - Servicii de supraveghere a execu[iei

83.292,86

lucr]rilor din cadrul proiectului - Extindere \i reabilitare Ambulatoriu
integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u
A3.4 125514_SJ_UATCJS_AMB - Dotarea cu aparatur] medical] la

911.540,00

Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude[ean de
Urgen[] Zal]u: Lot 3 Achizi[ionare aparat RX pentru fluoroscopie digital]
SPITALUL JUDE{EAN DE URGEN{}
ZAL}U

Activitatea de management a proiectului - Persoana nominalizat] din partea Spitalului Jude[ean de
Urgen[] Zal]u va asigura implementarea proiectului.

(Partener 3)
Activitatea de informare si publicitate – UAT Jude[ul S]laj va achizi[iona pentru Spitalul
Jude[ean de Urgen[] Zal]u un panou temporar cu informatii privind obiectivul investitiei si
sursa de finantare si o placa permanenta cu informatii despre investitia realizata, precum si
etichetele autocolante pentru dot]rile achizi[ionate prin proiect.
Decontare achizitii - decontare servicii de realizare documenta[ie tehnic] pentru extindere \i
reabilitare Ambulatoriu \i echipamente achizitionate pentru dotarea Ambulatoriu si a sec[iilor
/ departamentelor ce deservesc activitatea din Ambulatoriu.
Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

52.788,00

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

52.788,00

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului

0

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate

0

A4. 125514_SJ_SJUZ_AMB – Decontare achizi[ii Spitalul Jude[ean de

792.233,34

Urgen[] Zal]u
A4.1 125514_SJ_SJUZ_AMB - Trusa videoendoscopie digestiva cu

330.000,00

accesorii
A4.2 125514_SJ_SJUZ_AMB - Furnizarea, livrarea, instalarea si punerea

156.020,90

in functiune Aparatura medicala Cititoare placi fosforice
A4.3 125514_SJ_SJUZ_AMB - Furnizare, livrare, instalare \i punere în

8.187,20

func[iune a OPTOTIP PENTRU OFTALMOLOGIE-MODEL CC1OOTOPCON- 1 Buc.

A4.4 125514_SJ_SJUZ_AMB - Sistem automat de colorat lame

118.527,94

A4.5 125514_SJ_SJUZ_AMB - Furnizarea, livrarea, instalarea si punerea

66,247.30

in functiune Bobina de san RM Magnetom Essenza
A4.6 125514_SJ_SJUZ_AMB - Proiectare, extindere, reabilitare, dotare

93.000,00

Ambulatoriu de specialitate-faza SF
A4.7 125514_SJ_SJUZ_AMB - Furnizare aparat developat filme

20,250.00

radiologice

SPITALUL OR}|ENESC @@Prof. Dr.

Activitatea de informare si publicitate – UAT Jude[ul S]laj va achizi[iona pentru Spitalul

Ioan Pu\ca\@@ |imleu Silvaniei

Or]\enesc @@Prof. Dr. Ioan Pu\ca\@@ |imleu Silvaniei un panou temporar cu informatii privind

(Partener 4)

obiectivul investitiei si sursa de finantare si o placa permanenta cu informatii despre investitia
realizata, precum si etichetele autocolante pentru dot]rile achizi[ionate prin proiect.
Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea Ambulatoriu si a
sec[iilor / departamentelor ce deservesc activitatea din Ambulatoriu.
Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

0,00

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

0,00

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului

0

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate

0

A5. 125514_SJ_SOSS_AMB Decontare achizitii Spitalul Or]\enesc

737.909,94

@@Prof. Dr.Ioan Pu\ca\@@ |imleu Silvaniei
A5.1 125514_SJ_SOSS_AMB Analizor automat de hematologie

A5.2 125514_SJ_SOSS_AMB Thrombolyzer Compact X
A5.3 125514_SJ_SOSS_AMB Ecograf Doppler color Mindray DC7
A5.4 125514_SJ_SOSS_AMB Aplicator clipuri gastro si set clipuri
A5.5 125514_SJ_SOSS_AMB Colposcop C 1110
A5.6 125514_SJ_SOSS_AMB Vizualizator vene VIVO500S

69.615,00

92.463,00
160,232.98
5,192.40
6.076,00
22.015,00

A5.7 125514_SJ_SOSS_AMB Sistem motor ortopedic

110.400,00

A5.8 125514_SJ_SOSS_AMB Sistem de endoscopie-colonoscopie

166,148.68

A5.9 125514_SJ_SOSS_AMB Sterilizator M6040PS
A5.10 125514_SJ_SOSS_AMB Sistem de digitalizare Vita CR

6.138,00
32,192.48

A5.11 125514_SJ_SOSS_AMB Instrumentar medical

56,834.40

A5.12 125514_SJ_SOSS_AMB Linie electroforeza

10,602.00
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Valoare total] proiect: 15.490.038,29 lei
(2) Contribu[ia la co-finan[area cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribu[ia la co-finan[area cheltuielilor totale ale proiectului a\a cum este precizat în Cererea de finan[are \i în prezentul acord.
Organiza[ia

Valoarea contribu[iei

Valoarea

Valoarea

Valoarea contribu[iei

Nr. \i data

la total cheltuieli

contribu[iei la

contribu[iei la

la valoarea total] a

Hot]rârii de

eligibile (în lei \i %)

total cheltuieli

total cheltuieli

proiectului (%)

eligibile

neeligibile (în lei

proiectului \i a

nefinalizate (în

\i %)

cheltuielilor legate

lei)

aprobare a

de proiect,
semnat] de
ordonatorul de
credite al fiec]rui
partener

MINISTERUL
S}N}T}{II
(Partener 1)
U.A.T JUDE{UL S]LAJ

277.038,88 lei \i 1,79%

18,230.80 lei

(Partener 2)
SPITALUL JUDE{EAN

16,900.43 lei \i 0,11%

0 lei

14,758.20 lei \i 0,10%

1,375.30 lei

DE URGEN{} ZAL}U
(Partener 3)
SPITALUL
OR}{ENESC @@Prof. Dr.
Ioan Pu\ca\@@ |imleu
Silvaniei
(Partener 4)

Valoare cheltuieli nefinalizate: 980.305,00 lei
(3) Pl][ile
Responsabilit][ile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea
financiar] a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 \i ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.
40/2015, aprobate prin HG nr. 93/2016.
a) Pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plat] pentru
cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat \i toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizi[iilor publice derulate de ace\tia, dac]
este cazul, pentru procedurile în derulare la momentul depunerii cererii de finan[are;
b ) Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plat] c]tre OI/autoritatea de management, iar autoritatea de
management vireaz], dup] efectuarea verific]rilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor
care le-au efectuat, \i în concordan[] cu valoarea corespunz]toare activit][ii/activit][ilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3,
alin. (1) \i (2) din acordul de parteneriat.
c) Liderul de parteneriat \i partenerii - institu[ii publice î\i cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament \i creditele
bugetare în limita sumei necesare finan[]rii valorii corespunz]toare activit][ii/activit][ilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor
acordului de parteneriat, anex] la cererea de finan[are, aferente achizi[iilor pentru care înc] nu a fost f]cut] plata.
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat
Perioada de valabilitate a acordului începe la data semn]rii prezentului Acord \i înceteaz] la data la care Contractul de Finan[are aferent
proiectului î\i înceteaz] valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finan[are conduce automat la extinderea Perioadei de
valabilitate a prezentului acord.
Art. 5. Drepturile \i obliga[iile liderului de parteneriat (Partenerului 1)
A. Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat are dreptul s] solicite celorlal[i parteneri furnizarea oric]ror informa[ii \i documente legate de proiect, în scopul
elabor]rii rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plat], sau a verific]rii respect]rii normelor în vigoare privind atribuirea contractelor
de achizi[ie.
B. Obliga[iile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finan[are \i Contractul de finan[are.
(2) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului \i le va furniza
copii ale rapoartelor de progres \i financiare.
(3) Propunerile pentru modific]ri importante ale proiectului (e.g. activit][i, parteneri etc.), trebuie s] fie convenite cu partenerii înaintea
solicit]rii aprob]rii de c]tre Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.
(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea c]tre OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare, împreun] cu
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale \i procedurale.
(5) Liderul de parteneriat are obliga[ia îndosarierii \i p]str]rii tuturor documentelor proiectului în original, cu excep[ia dosarelor de achizi[ie
anterior înc]rcate în MySmis, precum \i copii electronice ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activit][ile \i
cheltuielile eligibile în vederea asigur]rii unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legisla[ia comunitar] \i na[ional]. Toate documentele vor
fi p]strate pân] la închiderea oficial] a Programului sau pân] la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
(6) ?n cazul în care autorit][ile cu competen[e în gestionarea fondurilor europene constat] neîndeplinirea sau îndeplinirea par[ial] a
indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în func[ie de gradul de realizare a
indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferen[i activit][ilor proprii, liderul de parteneriat \i partenerii r]spund propor[ional sau în solidar pentru
reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plat].
(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat r]spunde solidar cu partenerul din vina c]ruia a fost cauzat prejudiciul, urmând ca acesta
s] formulize ac[iune în regres, conform prevederilor art. 1384-1386 Cod Civil, împotriva celui din culpa c]ruia s-a creat.
(8) În cazul rezilierii/revoc]rii contractului de finan[are, liderul de parteneriat \i partenerii r]spund în solidar pentru restituirea sumelor
acordate pentru proiect.
(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notific]rilor
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\i titlurilor de crean[] emise pe numele s]u de c]tre Autoritatea de management.
Art. 6. Drepturile \i obliga[iile partenerilor
A. Drepturile Partenerilor 2, 3, 4
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, sunt eligibile în acela\i fel ca \i cheltuielile angajate de c]tre liderul de parteneriat, corespunz]tor
activit][ii/activit][ilor proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de c]tre AM, la fondurile ob[inute din procesul de rambursare/plat]
pentru cheltuielile angajate de c]tre ace\tia, care au fost certificate ca eligibile.
(2) Partenerii au dreptul s] fie consulta[i cu regularitate de c]tre liderul de parteneriat, s] fie informa[i despre progresul în implementarea
proiectului \i s] li se furnizeze, de c]tre liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres \i financiare.
(3) Partenerii au dreptul s] fie consulta[i, de c]tre liderul de parteneriat, în privin[a propunerilor pentru modific]ri importante ale proiectului
(e.g. activit][i, parteneri etc.), înaintea solicit]rii aprob]rii de c]tre AM / OI POR.
B. Obliga[iile Partenerilor 2, 3, 4
(1) Partenerii au obliga[ia de a respecta prevederile legisla[iei na[ionale \i comunitare în vigoare în domeniul achizi[iilor publice, ajutorului
de stat, egalit][ii de \anse, dezvolt]rii durabile, inform]rii \i publicit][ii în implementarea activit][ilor proprii.
(2) Partenerii sunt obliga[i s] transmit] copii conforme cu originalul dup] documentele de plat] aferente achiziti[iilor efectuate \i orice
documente necesare, în scopul elabor]rii cererilor de rambursare.
(3) Partenerii sunt obliga[i s] pun] la dispozi[ia AM/OI, sau oric]rui alt organism na[ional sau european, abilitat de lege, documentele \i/sau
informa[iile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finan[]rii nerambursabile, la cerere \i în termen de maximum 5 (cinci) zile
lucr]toare, \i s] asigure condi[iile pentru efectuarea verific]rilor la fa[a locului.
(4) În vederea efectu]rii verific]rilor prev]zute la aliniatul anterior, Partenerii au obliga[i] obliga[ia s] acorde dreptul de acces la locurile \i
spa[iile unde se implementeaz] Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au leg]tur] direct] cu proiectul, \i s] pun] la dispozi[ie
documentele solicitate privind gestiunea tehnic] \i financiar] a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât \i în format electronic. Documentele trebuie
sa fie u\or accesibile \i arhivate astfel încât s] permit] verificarea lor.
(5) Partenerii sunt obliga[i s] furnizeze liderului de parteneriat orice informa[ii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul
elabor]rii rapoartelor de progres.
(6) "n cazul în care autorit][ile cu competen[e în gestionarea fondurilor europene constat] neîndeplinirea sau îndeplinirea par[ial] a indicatorilor
de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în func[ie de gradul de realizare a indicatorilor de
rezultat/obiectivelor aferen[i activit][ilor proprii, partenerii r]spund propor[ional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la
rambursare/plat].
(7) Partenerii au obliga[ia de a restitui AM/OI, orice sum] ce constituie plat] nedatorat]/sume necuvenite pl]tite în cadrul prezentului contract
de finan[are, în termen de 5 zile lucr]toare de la data primirii notific]rii.
(8) Partenerii sunt obliga[i s] [in] o eviden[] contabil] distinct] a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor
opera[iunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozi[iile legale.
(9) Partenerii sunt obliga[i s] pun] la dispozi[ia auditorului financiar independent si autorizat în condi[iile legii toate documentele si/sau
informa[iile solicitate si s] asigure toate condi[iile pentru verificarea cheltuielilor de c]tre acesta, dac] a fost contractat un astfel de serviciu.
(10) Partenerii au obliga[ia de a p]stra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activit][ile \i cheltuielile eligibile
în vederea asigur]rii unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare \i na[ionale. Toate documentele vor fi p]strate cel
pu[in 5 (cinci) ani dup] expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finan[are.
(11) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina c]ruia a fost cauzat prejudiciul r]spunde în solidar cu liderul de parteneriat.
(12) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notific]rile \i titlurile de crean[] se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului
care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legisla[iei în vigoare.
(13) Partenerii pe numele c]rora a fost emis titlul de crean[] au obliga[ia restituirii sumelor cuprinse în acestea \i asigurarea din resurse proprii
a contravalorii acestora.
(14) În cazul rezilierii/revoc]rii contractului/ordinului de finan[are, liderul de parteneriat \i partenerii r]spund în solidar pentru restituirea
sumelor acordate pentru proiect.
(15) Partenerul este [inut de respectarea de c]tre liderul de parteneriat a termenului de restituire men[ionat în decizia de reziliere a sumelor
solicitate de AM.
Art. 7. Achizi[ii publice
(1) Achizi[iile în cadrul proiectului au fost f]cute/vor fi f]cute de membrii parteneriatului, cu respectarea legisla[iei în vigoare la momentul
achizi[iei, a condi[iilor din contractul de finan[are \i a instruc[iunilor emise de AM/OI \i/sau alte organisme abilitate.
Art. 8. Proprietatea
(1) P]r[ile au obliga[ia s] men[in] proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achizi[ionate/modernizate, acolo
unde este cazul, \i natura activit][ii pentru care s-a acordat finan[are, pe o perioad] de cel pu[in 5 ani de la data efectu]rii pl][ii finale/ de dare în
exploatare \i s] asigure exploatarea \i între[inerea în aceast] perioad].
(2) În cazul echipamentelor achizitionate de c]tre Ministerul S]n]t][ii/Direc[ia de S]n]tate Public] \i al c]ror beneficiar este unul dintre
parteneri, copii ale documentelor titlurilor de transfer cu valoare vor fi ata\ate raportului final.
(3) P]r[ile au obliga[ia de a asigura func[ionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul finan[]rilor
nerambursabile, la locul de desf]\urare a proiectului \i exclusiv în scopul pentru care au fost achizi[ionate.
(4) P]r[ile au obliga[ia s] foloseasc] conform scopului destinat \i s] nu vând] sau s] înstr]ineze, sub orice form] obiectele / bunurile, fie ele
mobile sau imobile finan[ate prin POR 2014-2020, pe o perioad] de 5 ani de la efectuarea pl][ii finale, cu excep[ia cazului în care durata de via[]
normal], a\a cum este prev]zut] de legisla[ia na[ional] în vigoare, este mai mic]. De asemenea, p]r[ile au obliga[ia respect]rii prevederilor
contractului de finan[are cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realiz]rii proiectului.
Art. 9. Confiden[ialitate
(1) P]r[ile semnatare ale prezentului acord convin s] p]streze în strict] confiden[ialitate informa[iile primite în cadrul \i pe parcursul
implement]rii proiectului \i sunt de acord s] previn] orice utilizare sau divulgare neautorizat] a unor astfel de informa[ii. P]r[ile în[eleg s] utilizeze
informa[iile confiden[iale doar în scopul de a-\i îndeplini obliga[iile din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 10 Legea aplicabil]
(1) Prezentului Acord i se va aplica \i va fi interpretat în conformitate cu legea român].
(2) Pe durata prezentului Acord, p]r[ile vor avea dreptul s] convin] în scris asupra modific]rii anumitor clauze, prin act adi[ional. Orice
modificare a prezentului acord va fi valabil] numai atunci când este convenit] de toate p]r[ile.
Art. 11 Dispozi[ii finale
(1) 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.
Întocmit în 11 (zece) exemplare, în limba român], câte unul pentru fiecare parte \i un original pentru cererea de finan[are.
Semn]turi
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Organiza[ia

Numele, prenumele \i func[ia

Semn]tura

Data \i locul semn]rii

reprezentantului legal al
organiza[iei/institu[iei
SORINA PINTEA

MINISTERUL S}N}T}{II (Partener 1)

Ministru al s]n]t][ii
U.A.T JUDE{UL S}LAJ

TIBERIU MARC

(Partener 2)

Pre\edinte C.J.S]laj

SPITALUL JUDE{EAN DE URGEN{}

LILIANA NEAGA

ZAL}U

Manager

(Partener 3)
SPITALUL OR}|ENESC

MARCELA COLT}U

@@Prof. Dr. Ioan Pu\ca\@@ |imleu Silvaniei

Manager

(Partener 4)

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.102
din 9 august 2018
Procent
Nr.crt
.

Institu[ie

1

2

3

Activitate

Subactivitate

Categorie

A1.

A1.1 Desf]\urarea

cheltuieli aferente

cheltuieli salariale cu

JUDE{UL

Managementul de

managementului de

managementului de

echipa de

S}LAJ

proiect

proiect

proiect

management proiect

A1.

A1.1 Desf]\urarea

cheltuieli aferente

cheltuieli salariale cu

JUDE{UL

Managementul de

managementului de

managementului de

echipa de

S}LAJ

proiect

proiect

proiect

management proiect

A1.

A1.1 Desf]\urarea

cheltuieli aferente

cheltuieli salariale cu

JUDE{UL

Managementul de

managementului de

managementului de

echipa de

S}LAJ

proiect
A2. Servicii de

proiect

proiect

management proiect
cheltuieli de

informare \i

3

Cheltuial]

Pre[ unitar (f]r]

Valoare total] f]r]

valoare

TVA) [LEI]

TVA

TVA

Contribu[ie proprie
Valoare TVA

Total cheltuieli

eligibil]

Nerambursabil

81,000.00

810,000.00

0

0.00

81,000.00

1,620.00

79,380.00

85,129.32

85,129.32

0

0.00

85,129.32

1,702.59

83,426.73

83,043.36

83,043.36

0

0.00

83,043.36

1,660.87

81,382.49

36,700.00

36,700.00

19

6,973.00

43,673.00

873.46

42,799.54

2,067,551.60

2,067,551.60

24

496,212.38

2,563,763.98

51,275.28

2,512,488.70

5,439,645.16

5,439,645.16

20

1,087,929.03

6,527,574.19

130,551.48

6,397,022.71

204,000.00

204,000.00

24

48,960.00

252,960.00

5,059.20

247,900.80

2,577,000.00

2,577,000.00

20

515,400.00

3,092,400.00

61,848.00

3,030,552.00

106,305.65

106,305.65

20

21,261.13

127,566.78

2,551.34

125,015.44

informare \i

publicitate

A2.1 Achizi[ia \i

cheltuieli de informare,

publicitate pentru

JUDE{UL

necesare

prestarea serviciilor de

comunicare \i

proiect, care rezult]

S}LAJ

proiectului

informare \i publicitate

publicitate

din obliga[iile

A3.1
125514_SJ_UATCJS_A
MB – Proiectare \i

4

A3.

execu[ia lucr]rilor

125514_SJ_UAT

pentru obiectivul de

CJS_AMB_

investi[ii Extindere \i

Decontare achizitii

reabilitarea

efectuate de

Ambulatoriu integrat de

JUDE{UL

Consiliul Jude[ean

specialitate din cadrul

cheltuieli pentru

cheltuieli pentru

S}LAJ

S]laj

Spitalului Jude[ean de
A3.1

investi[ia de baz]

construc[ii \i instala[ii

125514_SJ_UATCJS_A
MB – Proiectare \i
execu[ia lucr]rilor

5

A3.

pentru obiectivul de

125514_SJ_UAT

investi[ii Extindere \i

CJS_AMB_

reabilitarea

Decontare achizitii

Ambulatoriu integrat de

efectuate de

specialitate din cadrul

JUDE{UL

Consiliul Jude[ean

Spitalului Jude[ean de

cheltuieli pentru

cheltuieli pentru

S}LAJ

S]laj

Urgen[] Zal]u

investi[ia de baz]

construc[ii \i instala[ii

A3.2
125514_SJ_UATCJS_A
MB – Dotarea cu
echipamente medicale a

6

A3.

Spitalului Jude[ean de

125514_SJ_UAT

Urgen[] Zal]u: Lot 1

CJS_AMB_

Achizi[ionare RMN; Lot

Decontare achizitii

2 Achizi[ionare

efectuate de

videobronhoscop; Lot 3

JUDE{UL

Consiliul Jude[ean

Achizi[ionare 4

cheltuieli pentru

cu \i f]r] montaj,

S}LAJ

S]laj

ecografe
A3.2

investi[ia de baz]

dot]ri)

cheltuieli cu dot]rile
(utilaje,echipamente

125514_SJ_UATCJS_A
MB – Dotarea cu
echipamente medicale a

7

A3.

Spitalului Jude[ean de

125514_SJ_UAT

Urgen[] Zal]u: Lot 1

CJS_AMB_

Achizi[ionare RMN; Lot

Decontare achizitii

2 Achizi[ionare

efectuate de

videobronhoscop; Lot 3

JUDE{UL

Consiliul Jude[ean

Achizi[ionare 4

cheltuieli pentru

cu \i f]r] montaj,

S}LAJ

S]laj

ecografe

investi[ia de baz]

dot]ri)

cheltuieli cu dot]rile
(utilaje,echipamente

125514_SJ_UATCJS_A
MB – Dotarea cu
echipamente medicale a
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A3.

Spitalului Jude[ean de

125514_SJ_UAT

Urgen[] Zal]u: Lot 1

CJS_AMB_

Achizi[ionare RMN; Lot

Decontare achizitii

2 Achizi[ionare

efectuate de

videobronhoscop; Lot 3

JUDE{UL

Consiliul Jude[ean

Achizi[ionare 4

cheltuieli pentru

cu \i f]r] montaj,

S}LAJ

S]laj

ecografe

investi[ia de baz]

dot]ri)

cheltuieli cu dot]rile
(utilaje,echipamente

7

A3.3
125514_SJ_UATCJS_A
MB - Servicii de
supraveghere a

9

A3.

execu[iei lucr]rilor din

125514_SJ_UAT

cadrul proiectului -

CJS_AMB_

Extindere \i reabilitare

Decontare achizitii

Ambulatoriu integrat de

efectuate de

specialitate din cadrul

cheltuieli pentru

JUDE{UL

Consiliul Jude[ean

Spitalului Jude[ean de

proiectare \i asisten[]

cheltuieli pentru

S}LAJ

S]laj

Urgen[] Zal]u

tehnic]

asisten[] tehnic]

12,321.42

12,321.42

24

2,957.14

15,278.56

305.57

14,972.99

56,678.58

56,678.58

20

11,335.72

68,014.30

1,360.29

66,654.01

766,000.00

19

A3.3
125514_SJ_UATCJS_A
MB - Servicii de
supraveghere a

10

A3.

execu[iei lucr]rilor din

125514_SJ_UAT

cadrul proiectului -

CJS_AMB_

Extindere \i reabilitare

Decontare achizitii

Ambulatoriu integrat de

efectuate de

specialitate din cadrul

cheltuieli pentru

JUDE{UL

Consiliul Jude[ean

Spitalului Jude[ean de

proiectare \i asisten[]

cheltuieli pentru

S}LAJ

S]laj

Urgen[] Zal]u
A3.4

tehnic]

asisten[] tehnic]

125514_SJ_UATCJS_A
MB - Dotarea cu
aparatur] medical] la

11

A3.

Ambulatoriul integrat

125514_SJ_UAT

de specialitate din

CJS_AMB_

cadrul Spitalului

Decontare achizitii

Jude[ean de Urgen[]

efectuate de

Zal]u: Lot 3

JUDE{UL

Consiliul Jude[ean

Achizi[ionare aparat RX

cheltuieli pentru

cu \i f]r] montaj,

S}LAJ

S]laj

pentru fluoroscopie

investi[ia de baz]

dot]ri)

cheltuieli cu dot]rile
(utilaje,echipamente

766,000.00

Total CJSJ

12,244,375.09

145,540.00

911,540.00

18,230.80

893,309.20

2,336,568.40

13,851,943.49

277,038.88

13,574,904.62

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA NR. 103
din 9 august 2018
privind aprobarea proiectului @@ Îmbun]t][irea accesului popula[iei din jude[ele S]laj \i
Maramure\ la serviciile medicale de urgen[]@@ în vederea promov]rii spre finan[are în cadrul
POR 2014-2020
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] extraordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 11476 din 07.08.2018 a Pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 11478 din 07.08.2018 al Direc[iei economice \i Direc[iei dezvoltare \i investi[ii;
- Ghidul Solicitantului - Condi[ii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte Axa prioritar] 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare \i sociale; Prioritatea de investi[ii 8.1 - Investi[ii în infrastructurile sanitare \i sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel na[ional, regional \i local, reducând inegalit][ile în ceea ce prive\te starea de s]n]tate \i
promovând incluziunea social] prin îmbun]t][irea accesului la serviciile sociale, culturale \i de recreere, precum \i trecerea
de la serviciile institu[ionale la serviciile prestate de comunit][i; Apeluri pentru proiecte nefinalizate - Opera[iunea 8.1.A
Ambulatorii; Opera[iunea 8.2.B Unit][i de primiri urgen[e;
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) \i ale alin. (3) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Aprob] Acordul de parteneriat între Ministerul S]n]t][ii, Jude[ul S]laj, Jude[ul Maramure\, Spitalul Jude[ean de
Urgen[] Zal]u, Spitalul Jude[ean de Urgen[] @@Dr. Constantin Opri\@@, Spitalul Or]\enesc Târgu L]pu\, Spitalul de Recuperare
Bor\a \i Spitalul Municipal Sighetu Marma[iei pentru derularea proiectului @@Îmbun]t][irea accesului popula[iei din jude[ele
S]laj \i Maramure\ la serviciile medicale de urgen[]@@, prev]zut în Anexa nr. 1, parte integrant] la prezenta hot]râre.
Art.2 Aprob] valoarea aferent] Jude[ului S]laj în cadrul proiectului @@Îmbun]t][irea accesului popula[iei din jude[ele
S]laj \i Maramure\ la serviciile medicale de urgen[]@@, în cuantum de 821.960,37 lei (inclusiv TVA), din care valoare eligibil]
821.960,37 lei, conform Anexei nr. 2, parte integrant] la prezenta hot]râre.
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Art.3 Aprob] contribu[ia proprie în proiect a Jude[ului S]laj, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cât \i cofinan[area proiectului reprezentând contribu[ia de 0,212 % din valoarea eligibil] a proiectului, în
cuantum de 16.439,20 lei.
Art.4 Aprob] toate cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, în condi[iile ramburs]rii/decont]rii ulterioare
a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
Art.5 Aprob] finan[area tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derul]rii proiectului, cu scopul implement]rii
acestuia în bune condi[ii \i a cheltuielilor de între[inere \i mentenan[] pe toat] durata de valabilitate a contractului de
finan[are.
Art.6 Se împuternice\te pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj s] semneze, în numele Jude[ului S]laj, Acordul de
parteneriat \i orice alt document cerut de procedura promov]rii \i implement]rii proiectului.
Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii.
Art.8 Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.103
din 9 august 2018

ACORD DE PARTENERIAT
nr. _______/__________
pentru realizarea proiectului
Îmbun]t][irea accesului popula[iei din jude[ele S]laj \i Maramure\ la serviciile medicale de urgen[]
Art. 1. P]r[ile
1.MINISTERUL S}N}T}{II, cu sediul în Strada Cristian Popi\teanu nr.1-3, sector 1, cod 010024, Bucure\ti, codul fiscal 4266456, având
calitatea de Lider de proiect (Partener 1), reprezentat legal de dna. Sorina PINTEA, în calitate de ministru al s]n]t][ii:
Contul de disponibilit][i (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decont]rii cererilor de plat]: RO14TREZ70020A480101XXXX,
deschis la Direc[ia de Trezorerie a Municipiului Bucure\ti, str.Spaiul Unirii, nr.6-8, Municipiul Bucure\ti.
2.U.A.T JUDE{UL S}LAJ, cu sediul în municipiul Zal]u, JUDE{UL S}LAJ, Pia[a 1 Decembrie 1918, nr.12, cod po\tal 450058, codul fiscal
4494764, având calitatea de Partener 2, reprezentat legal prin Dl. TIBERIU MARC, în calitate de Pre\edinte al Consiliului Jude[ean S]laj,
*
Conturi de venituri ale bugetului local (codul IBAN), în care se vireaz] sumele reprezentând prefinan[area \i rambursarea aferent]
cheltuielilor corespunz]toare finan[]rii din fonduri europene: FEDR, RO35TREZ56121A480101XXXX - Sume primite în contul pl][ilor
efectuate în anul curent; RO79TREZ56121A480102XXXX - Sume primite în contul pl][ilor efectuate în anii anteriori, deschise la Trezoreria
Municipiului Zal]u, adresa: Pia[a Iuliu Maniu, nr.15, Municipiul Zal]u, JUDE{UL S}LAJ.
*
Contul de venituri al bugetului local (codul IBAN), în care se vireaz] sumele aferente cofinan[]rii de la bugetul de stat:
RO92TREZ56121A426900XXXX - Subven[ii de la bugetul de stat c]tre bugetele locale necesare sus[inerii derul]rii proiectelor finan[ate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria Municipiului Zal]u,
adresa: Pia[a Iuliu Maniu nr.15, Municipiul Zal]u, jude[ul S]laj.
3. SPITALUL JUDE{EAN DE URGEN{} ZAL}U, cu sediul in municipiul Zal]u, JUDE{UL S}LAJ, str. Simion B]rnu[iu, nr. 67, codul
fiscal 2491719, având calitatea de Partener 3, reprezentat legal prin Dna. Neaga Liliana, in calitate de Manager,
*
Conturile de venituri (cod IBAN) în care se vireaz] sumele aferente cererilor de rambursare: RO58TREZ56121F480101XXXX - Sume
primite în contul pl][ilor efectuate în anul curent, RO05TREZ56121F480102XXXX- Sume primite în contul pl][ilor efectuate în anii anteriori,
RO58TREZ56121F431601XXXX - Subven[ii de la bugetul de stat c]tre bugetele locale necesare sus[inerii derul]rii proiectelor finan[ate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria Municipiului Zal]u,
adresa: Pia[a Iuliu Maniu nr.15, Municipiul Zal]u, jude[ul S]laj.
4. SPITAL JUDE{EAN DE URGEN{} @@DR. CONSTANTIN OPRI|@@, cu sediul în municipiul Baia Mare, jude[ul Maramure\, str. George
Co\buc, nr. 31, codul fiscal 3694594, având calitatea de Partener 4, reprezentat legal prin Dr. VASILE-IOAN POP, în calitate de manager interimar.
*
Contul de disponibilit][i (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decont]rii cererilor de plat]: RO08TREZ43621F330800XXXX
Trezoreria Baia Mare, Aleea serelor nr.2A, Baia Mare, Maramure\.
5. SPITALUL OR|}ENESC TÂRGU L}PU|, cu sediul în Târgu L]pu\, str. Tineretului nr. 9-11, jude[ul Maramure\, CIF 3695247, având
calitatea de Partener 5, reprezentat legal prin dr. DAN-NICOLAE CUP\A, în calitate de manager.
*
Contul de venituri (codul IBAN) în care se vireaz] sumele aferente cererilor de rambursare: RO95 TREZ 4402 1F43 1400 XXXX, deschis
la Trezoreria Târgu L]pu\, adresa: Strada Doinei, Nr. 5, Târgu L]pu\, jude[ul Maramure\.
6. SPITALUL DE RECUPERARE BOR|A, cu sediul în Bor\a, str. Floare de Col[ nr. 1, jude[ul Maramure\, cod fiscal 3694896, având calitatea
de Partener 6, reprezentat legal prin dr. FLORIN LUPA|CU, în calitate de manager.
*
Contul de venituri (codul IBAN) în care se vireaz] sumele aferente cererilor de rambursare: RO46TREZ44120F330800XXX, deschis la
Trezoreria Vi\eu de Sus, adresa: strada Republicii nr. 1, Vi\eu de Sus, jude[ul Maramure\.
7. SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMA{IEI, cu sediul în Sighetu Marma[iei, str. Avram Iancu nr. 22, jude[ul Maramure\, cod fiscal
3627587 având calitatea de Partener 7, reprezentat legal prin ec. DANIEL RADU DUNCA, în calitate manager.
Contul de disponibilit][i (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decont]rii cererilor de plat]: RO62TREZ437504102X004560, deschis
la Trezoreria Sighetu Marma[iei, strada Corneliu Coposu nr. 3, localitatea Sighetu Marma[iei, jude[ul Maramure\;
Contul de venituri: RO46TREZ43721F480101XXXX - Sume primite în contul pl][ilor efectuate în anul curent,
RO90TREZ43721F480102XXXX - Sume primite în contul pl][ilor efectuate în anii anteriori, RO37TREZ43721F480103XXXX - Prefinan[are,
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deschise la Trezoreria Sighetu Marma[iei, str. Corneliu Coposu nr. 3, loc. Sighetu Marma[iei, Jud. Maramure\
8. UAT JUDE{UL MARAMURE|, cu sediul în Baia Mare, str Gh. |incai, nr. 46, jude[ul Maramure\, cod fiscal 3627315 având calitatea de
Partener 8, reprezentat legal prin domnul Gabriel Valer Zetea, în calitate de pre\edinte al Consiliului Jude[ean Maramure\.
*
Contul de venituri (cod IBAN) în care se vireaz] sumele aferente cererilor de rambursare: RO98TREZ43621A480101XXXX - Sume
primite în contul pl][ilor efectuate în anul curent, RO45TREZ43621A480102XXXX - Sume primite în contul pl][ilor efectuate în anii anteriori,
RO58TREZ43621A426900XXXX - Subven[ii de la bugetul de stat c]tre bugetele locale necesare sus[inerii derul]rii proiectelor finan[ate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria Municipiului Baia Mare,
adresa: Al. Serelor, 2A, Municipiul Baia Mare, jude[ul Maramure\.
au convenit urm]toarele:
Art. 2. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile \i obliga[iile p]r[ilor, contribu[ia financiar] proprie a fiec]rei p]r[i la bugetul proiectului,
precum \i responsabilit][ile ce le revin în implementarea activit][ilor aferente proiectului: Îmbun]t][irea accesului popula[iei din jude[ele S]laj \i
Maramure\ la serviciile medicale de urgen[], care este depus în cadrul Programului Opera[ional Regional 2014-2020, Axa prioritar] Dezvoltarea
infrastructurii sanitare \i sociale, Prioritatea de investi[ie 8.1 - Investi[ii în infrastructurile sanitare \i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
na[ional, regional \i local, reducând inegalit][ile în ceea ce prive\te starea de s]n]tate \i promovând incluziunea social] prin îmbun]t][irea accesului
la serviciile sociale, culturale \i de recreere, precum \i trecerea de la serviciile institu[ionale la serviciile prestate de comunit][i, Obiectiv specific
8.1 - Cre\terea accesiblit][ii serviciilor de s]n]tate, comunitare \i a celor de nivel secundar, în special pentru zonele s]race \i izolate apel de proiecte
- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate precum \i pe perioada de durabilitate \i de valabilitate a contractului de finan[are.
(2) Prezentul acord se constituie ca anex] a cererii de finan[are.
Art. 3. Roluri \i responsabilit][i în implementarea proiectului
(1) Rolurile \i responsabilit][ile sunt descrise în tabelul de mai jos \i corespund prevederilor din Cererea de finan[are:
SPITALUL JUDE{EAN DE
URGEN{} ZAL}U

Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizat] din cadrul Spitalului Jude[ean de
Urgen[] Zal]u va asigura implementarea proiectului.

(Partener 3)
Activitatea de informare \i publicitate – se va realiza \i amplasa un panou temporar cu informa[ii
privind obiectivul investi[iei \i sursa de finan[are \i o plac] permanent] cu informa[ii despre
investi[ia realizat], precum \i etichetele autocolante pentru dot]rile achizi[ionate prin proiect pentru
SPITALUL JUDE{EAN DE URGEN{} ZAL}U.
Decontare achizi[ii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea UPU \i a sec[iilor /
departamentelor ce deservesc activitatea din UPU.
Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

0

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

0

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului

0

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate
A4.

125513_SJ_SJUZ_UPU

–

Decontare

achizi[ii

SPITALUL

0
886.432,45

JUDE{EAN DE URGEN{} ZAL}U
A4.1 125513_SJ_SJUZ_UPU - Aparat de dezghetat plasma inghetat sange
A4.2 125513_SJ_SJUZ_UPU -Aspirator chirurgical Maxi Aspeed
A4.3 125513_SJ_SJUZ_UPU - Ventilator pentru adulti/copii

32,722.62
3,555.72
115,430.00

A4.4 125513_SJ_SJUZ_UPU – Electrocardiograf – 2 buc

14,222.80

A4.5 125513_SJ_SJUZ_UPU - Agitator trombocite capacit. 54 pungi +

40,907.60

Incubator trombocite capaci.54 pungi
A4.6 125513_SJ_SJUZ_UPU - Aparat de ventilatie mecanica

253,920.00

A4.7 125513_SJ_SJUZ_UPU - Aparat anestezie

86,870.00

A4.8 125513_SJ_SJUZ_UPU - Aparat anestezie

85,858.50

A4.9 125513_SJ_SJUZ_UPU - Seringa injectomat

17,856.00

A4.10 125513_SJ_SJUZ_UPU - Statie centrala de monitorizare pacienti TI

24,871.00

A4.11 125513_SJ_SJUZ_UPU - Craniotom cu accesorii
A4.12 125513_SJ_SJUZ_UPU - ID PIPETOR FP 6
A4.13 125513_SJ_SJUZ_UPU - Combina frigorifica sange plasma
A4.14 125513_SJ_SJUZ_UPU - Centrifuga de laborator cu 6-12 locuri

104,400.00
4,712.00
28,644.00

A4.15 125513_SJ_SJUZ_UPU - Unitate electrochirurgicala izolator aseptic
pentru preparare compusi farmaceutici la sectia oncologie (preparate

10,542.21

citostatice)
61,920.00
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SPITALUL JUDE{EAN DE
URGEN{} @@DR.CONSTANTIN
OPRI|@@ (Partener 4)

Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizat] din cadrul Spitalului Jude[ean de
Urgen[] @@DR.CONSTANTIN OPRI|@@
Activitatea de informare \i publicitate – se va realiza \i amplasa un panou temporar cu informa[ii
privind obiectivul investi[iei \i sursa de finan[are \i o plac] permanent] cu informa[ii despre
investi[ia realizat], precum \i etichetele autocolante pentru dot]rile achizi[ionate prin proiect pentru
SPITALUL JUDE{EAN DE URGEN{} @@DR.CONSTANTIN OPRI|@@.
Decontare achizi[ii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea UPU \i a sec[iilor /
departamentelor ce deservesc activitatea din UPU
Activitate/Subactivitate
A1. Managementul de proiect

Valoare (lei)
0

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

0

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului

0

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate

0

A5. 125513_MM_SJUBM_UPU_Decontare achizitii SPITALUL

4.557.728,86

JUDE{EAN DE URGEN{} @@Dr.Constantin OPRI|@@
A5.1 125513_MM_SJUBM_UPU - Statie centrala monitorizare
A5.2 125513_MM_SJUBM_UPU - Unit Dentar

34.211,60
59.748,00

A7.3 125513_MM_SJUBM_UPU - Monitor Multiparametru 12.1 Inch

158.918,40

A5.4 125513_MM_SJUBM_UPU - Sistem Endoscopic pentru Orl

133.986,18

A5.5 125513_MM_SJUBM_UPU - Ecocardiograf De Inalta Performanta

406.224,00

A5.6 125513_MM_SJUBM_UPU - Masa de operatie Urologica Electro-

97.814,92

Hidraulica
A5.7 125513_MM_SJUBM_UPU - Masa operatie electro-hidraulica pentru

111.189,56

ortopedie; Sistem complet de tractiune ortopedic
A5.8 125513_MM_SJUBM_UPU - Lampa de operatie cu led-uri; Lampa de

127.615,84

operatie dubla cu led-uri
A5.9 125513_MM_SJUBM_UPU - Ureteroscop

29.760,00

A5.10 125513_MM_SJUBM_UPU - Masa operatie electro-hidraulica pentru

99.464,37

ortopedie
A5.11 125513_MM_SJUBM_UPU - Aparat de anestezie primus
A5.12 125513_MM_SJUBM_UPU - Monitor pacient Mindray Beneview

161.200,00
45.442,28

T8
A5.13 125513_MM_SJUBM_UPU - Artroscop

155.752,63

A5.14 125513_MM_SJUBM_UPU - Aparat pentru litotritie extracorporeala

917.910,00

A5.15 125513_MM_SJUBM_UPU - Masa de operatie electric-hidraulica

92.277,08

pentru oftalmologie
A5.16 125513_MM_SJUBM_UPU - Masa de operatie pentru chirurgie

94.254,00

generala
A5.17 125513_MM_SJUBM_UPU – Instalatie climatizare petru sali de
operatie - sistem integrat
A5.18 125513_MM_SJUBM_UPU - Aparat de anestezie - sistem de

116.400,00
107.880,00

anestezie fabius
A5.19 125513_MM_SJUBM_UPU – Aparat RX mobil cu brat C scopie si

208.845,00

grafie digitalizat cu lant tv
A5.20 125513_MM_SJUBM_UPU - Turn laparoscopic pentru chirurgie

761.005,00

generala
A5.21 125513_MM_SJUBM_UPU - Turn laparoscopic pentru ginecologie
A5.22 125513_MM_SJUBM_UPU - Masa operatie electro hidraulica pentru
chirurgie generala si ginecologie
A5.23 125513_MM_SJUBM_UPU - Sistem integrat de tomografie prin
coerenta optica cu reconstructie tridimensionala si determinarea rezervei
fractionale de flux
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102.330,00
535.500,00

SPITALUL OR}|ENESC

Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizat] din cadrul Spitalului Or]\enesc

TG.L}PU|

TG.L}PU| va asigura implementarea proiectului

(Partener 5)

Activitatea de informare \i publicitate – se va realiza \i amplasa un panou temporar cu informa[ii
privind obiectivul investi[iei \i sursa de finan[are \i o plac] permanent] cu informa[ii despre
investi[ia realizat], precum \i etichetele autocolante pentru dot]rile achizi[ionate prin proiect pentru
SPITALUL OR}|ENESC TG.L}PU| .
Decontare achizi[ii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea UPU \i a sec[iilor /
departamentelor ce deservesc activitatea din UPU
Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

0,00

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

0,00

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului

0,00

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate

0,00

A6. 125513_MM_SOTL_UPU__ Decontare achizitii SPITALUL

66.053,13

OR}|ENESC TG.L}PU|
A6.1 125513_MM_SOTL_UPU - Dispozitiv De Incalzire Sange

4.551,75

A6.2 125513_MM_SOTL_UPU -Banca de sange

14.008,48

A6.3 125513_MM_SOTL_UPU - Autoclav

8.032,50

A6.4 125513_MM_SOTL_UPU - Electrocrdiograf

5.723,90

A6.5 125513_MM_SOTL_UPU - Instala[ie frig

SPITALUL DE RECUPERARE
BOR|A (Partener 6)

33.736,50

Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizat] din cadrul

Spitalului de

Recuperare BOR|A va asigura implementarea proiectului
Activitatea de informare \i publicitate – se va realiza \i amplasa un panou temporar cu informa[ii
privind obiectivul investi[iei \i sursa de finan[are \i o plac] permanent] cu informa[ii despre
investi[ia realizat], precum \i etichetele autocolante pentru dot]rile achizi[ionate prin proiect pentru
Spitalul de Recuperare Bor\a.
Decontare achizi[ii - decontare echipamente achizi[ionate pentru dotarea UPU \i a sec[iilor /
departamentelor ce deservesc activitatea din UPU.
Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

0,00

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

0,00

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului

0,00

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate

0,00

A7. 125513_MM_SRB_UPU_Decontare achizitii Spitalul De Recuperare

1.184.747,62

Bor\a
A7.1 125513_MM_SRB_UPU - Defibrilator cardiac Powerheart G3 Automatic

12.000,00

A7.2 125513_MM_SRB_UPU – Aparat ventilatie Carina cu accesorii
A7.3 125513_MM_SRB_UPU - Defibrilator cardiac Powerheart G5 Automatic

44.385,80

A7.4 125513_MM_SRB_UPU - Aparat de ventilatie artificiala
10.920,00
A7.5 125513_MM_SRB_UPU – Monitor functii vitale
A7.6 125513_MM_SRB_UPU – Monitor functii vitale

68.200,00

A7.7 125513_MM_SRB_UPU – Lavoar antiseptic pentru producerea apei

12.594,68

sterile cu 2 posturi

12.594,68

A7.8 125513_MM_SRB_UPU – Lavoar antiseptic pentru producerea apei sterile
cu un post
A7.9 125513_MM_SRB_UPU – Lavoar antiseptic pentru producerea apei sterile
cu un post
A7.10 125513_MM_SRB_UPU – Aspirator chirurgical

12.772,00
8.432,00
8.432,00

A7.11 125513_MM_SRB_UPU – Centrifuga 12 locuri
5.954,48
A7.12 125513_MM_SRB_UPU – Incubator 160 l
A7.13 125513_MM_SRB_UPU – Sursa neintreruptibila

3.312,00

A7.14 125513_MM_SRB_UPU – Computer tomograf

9.660,00
3.489,98
972.000,00
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SPITALUL MUNICIPAL

Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizat] din cadrul Spitalului Municipal

SIGHETUL MARMA{IEI

Sighetul Marma[iei va asigura implementarea proiectului

(Partener 7)
Activitatea de informare \i publicitate – se va realiza \i amplasa un panou temporar cu informa[ii
privind obiectivul investi[iei \i sursa de finan[are \i o plac] permanent] cu informa[ii despre
investi[ia realizat], precum \i etichetele autocolante pentru dot]rile achizi[ionate prin proiect pentru
Spitalul Municipal Sighetul Marma[iei.
Decontare achizi[ii - decontare echipamente achizi[ionate pentru dotarea UPU \i a sec[iilor /
departamentelor ce deservesc activitatea din UPU.
Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

0,00

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

0,00

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului

0,00

A2.1 Achizi[ia \i prestarea serviciilor de informare \i publicitate

0,00

A5. 125513_MM_SMSM_UPU_Decontare achizi[ii Spitalul Municipal

86.220,67

Sighetu Marma[iei

16999,15

A8.1 125513_MM_SMSM_UPU -Linie de titrare imuno-hematologica prin
tehnica de aglutinare in coloana de gel (Centrifuga pt casete Model - TD2-24,
SN: BK-TD2-1003 si Incubator Model-K37-24, SN: BK-BIN-3724-1008)
A8.2 125513_MM_SMSM_UPU- Aparat incalzit sange si dezghetat plasma

15496,18

tip:PR-20-300N, SN:820418
A8.3 125513_MM_SMSM_UPU - Lucrari de modernizare partiala la

53725,34

Compartiment Primiri Urgente
Consiliul Jude[ean Maramure\
(Partener 8)

Activitatea de management a proiectului - persoana desemnata din cadrul

U.A.T. Jude[ul

Maramure\ va asigura implementarea proiectului.

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

30.240,00

A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul judetului Maramure\

30.240,00

(2) Contribu[ia la co-finan[area cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribu[ia la co-finan[area cheltuielilor totale ale proiectului a\a cum este precizat în Cererea de finan[are \i în prezentul acord.
Nr. \i data
Hot]rârii de
Valoarea
Valoarea contribu[iei la
Organiza[ia

total cheltuieli eligibile
(în lei \i %)

contribu[iei la
total cheltuieli
eligibile
nefinalizate (în
lei )

Valoarea
contribu[iei la
total cheltuieli
neeligibile (în
lei \i %)

aprobare a
Valoarea

proiectului \i a

contribu[iei la

cheltuielilor

valoarea total] a

legate de proiect,

proiectului (%)

semnat] de
ordonatorul de
credite al fiec]rui
partener

MINISTERUL S}N}T}{II
(Partener 1)
U.A.T JUDE{UL S}LAJ

16.439,21 si 0,212%

0

17.728,64 \i 0,234%

1731,45

91.912,74 \i 1,213%

0

(Partener 2)
SPITALUL JUDE{EAN DE
URGEN{} ZAL}U
(Partener 3)
SPITALUL JUDE{EAN DE
URGEN{}
@@DR.CONSTANTIN OPRI|@@
(Partener 4)
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(Partener 4)
SPITALUL OR}|ENESC

1.321,06 \i 0,017%

0

25.803,59 \i 0,341%

0

1.724,41 \i 0,023%

0

604,80 \i 0,008

0

TG.L}PU|
(Partener 5)
SPITALUL DE RECUPERARE
BOR|A
(Partener 6)
SPITALUL MUNICIPAL
SIGHETUL MARMA{IEI
(Partener 7)
Consiliul Jude[ean Maramure\
(Partener 8)

Valoare cheltuieli nefinalizate: 86.572,50 lei
(3) Pl][ile
Responsabilit][ile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea
financiar] a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 \i ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.
40/2015, aprobate prin HG nr. 93/2016.
a) Pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plat] pentru
cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat \i toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizi[iilor publice derulate de ace\tia, dac]
este cazul, pentru procedurile în derulare la momentul depunerii cererii de finan[are;
b ) Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plat] c]tre OI/autoritatea de management, iar autoritatea de
management vireaz], dup] efectuarea verific]rilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor
care le-au efectuat, \i în concordan[] cu valoarea corespunz]toare activit][ii/activit][ilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3,
alin. (1) \i (2) din acordul de parteneriat.
c) Liderul de parteneriat \i partenerii - institu[ii publice î\i cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament \i creditele
bugetare în limita sumei necesare finan[]rii valorii corespunz]toare activit][ii/activit][ilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor
acordului de parteneriat, anex] la cererea de finan[are , aferente achizi[iilor pentru care înc] nu a fost f]cut] plata .
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat
Perioada de valabilitate a acordului începe la data semn]rii prezentului Acord \i înceteaz] la data la care Contractul de Finan[are aferent
proiectului î\i înceteaz] valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finan[are conduce automat la extinderea Perioadei de
valabilitate a prezentului acord.
Art. 5. Drepturile \i obliga[iile liderului de parteneriat (Partenerului 1)
A. Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat are dreptul s] solicite celorlal[i parteneri furnizarea oric]ror informa[ii \i documente legate de proiect, în scopul elabor]rii
rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plat], sau a verific]rii respect]rii normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achizi[ie.
B. Obliga[iile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finan[are \i Contractul de finan[are.
(2) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului \i le va furniza
copii ale rapoartelor de progres \i financiare.
(3) Propunerile pentru modific]ri importante ale proiectului (e.g. activit][i, parteneri etc.), trebuie s] fie convenite cu partenerii înaintea
solicit]rii aprob]rii de c]tre Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.
(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea c]tre OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare, împreun] cu
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale \i procedurale.
(5) Liderul de parteneriat are obliga[ia îndosarierii \i p]str]rii tuturor documentelor proiectului în original, cu excep[ia dosarelor de achizi[ie
anterior înc]rcate în MySmis, precum \i copii electronice ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activit][ile \i
cheltuielile eligibile în vederea asigur]rii unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legisla[ia comunitar] \i na[ional]. Toate documentele vor
fi p]strate pân] la închiderea oficial] a Programului sau pân] la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
(6) "n cazul în care autorit][ile cu competen[e în gestionarea fondurilor europene constat] neîndeplinirea sau îndeplinirea par[ial] a indicatorilor
de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în func[ie de gradul de realizare a indicatorilor de
rezultat/obiectivelor aferen[i activit][ilor proprii, liderul de parteneriat \i partenerii r]spund propor[ional sau în solidar pentru reducerile aplicate
din sumele solicitate la rambursare/plat].
(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat r]spunde solidar cu partenerul din vina c]ruia a fost cauzat prejudiciul, urmând ca acesta
s] formulize ac[iune în regres, conform prevederilor art. 1384-1386 Cod Civil, împotriva celui din culpa c]ruia s-a creat.
(8) În cazul rezilierii/revoc]rii contractului de finan[are, liderul de parteneriat \i partenerii r]spund în solidar pentru restituirea sumelor
acordate pentru proiect.
(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notific]rilor
\i titlurilor de crean[] emise pe numele s]u de c]tre Autoritatea de management.
Art. 6. Drepturile \i obliga[iile partenerilor
A. Drepturile Partenerilor 2-8
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2-8, sunt eligibile în acela\i fel ca \i cheltuielile angajate de c]tre liderul de parteneriat, corespunz]tor
activit][ii/activit][ilor proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de c]tre AM, la fondurile ob[inute din procesul de rambursare/plat]
pentru cheltuielile angajate de c]tre ace\tia, care au fost certificate ca eligibile.
(2) Partenerii au dreptul s] fie consulta[i cu regularitate de c]tre liderul de parteneriat, s] fie informa[i despre progresul în implementarea
proiectului \i s] li se furnizeze, de c]tre liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres \i financiare.
(3) Partenerii au dreptul s] fie consulta[i, de c]tre liderul de parteneriat, în privin[a propunerilor pentru modific]ri importante ale proiectului
(e.g. activit][i, parteneri etc.), înaintea solicit]rii aprob]rii de c]tre AM / OI POR.
B. Obliga[iile Partenerilor 2-8
(1) Partenerii au obliga[ia de a respecta prevederile legisla[iei na[ionale \i comunitare în vigoare în domeniul achizi[iilor publice, ajutorului
de stat, egalit][ii de \anse, dezvolt]rii durabile, inform]rii \i publicit][ii în implementarea activit][ilor proprii.
(2) Partenerii sunt obliga[i s] transmit] copii conforme cu originalul dup] documentele de plat] aferente achiziti[iilor efectuate \i orice
documente necesare, în scopul elabor]rii cererilor de rambursare.
(3) Partenerii sunt obliga[i s] pun] la dispozi[ia AM/OI, sau oric]rui alt organism na[ional sau european, abilitat de lege, documentele \i/sau
informa[iile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finan[]rii nerambursabile, la cerere \i în termen de maximum 5 (cinci) zile
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lucr]toare, \i s] asigure condi[iile pentru efectuarea verific]rilor la fa[a locului.
(4) În vederea efectu]rii verific]rilor prev]zute la aliniatul anterior, Partenerii au obliga[ia s] acorde dreptul de acces la locurile \i spa[iile
unde se implementeaz] Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au leg]tur] direct] cu proiectul, \i s] pun] la dispozi[ie documentele
solicitate privind gestiunea tehnic] \i financiar] a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât \i în format electronic. Documentele trebuie sa fie u\or
accesibile \i arhivate astfel încât s] permit] verificarea lor.
(5) Partenerii sunt obliga[i s] furnizeze liderului de parteneriat orice informa[ii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul
elabor]rii rapoartelor de progres.
(6) În cazul în care autorit][ile cu competen[e în gestionarea fondurilor europene constat] neîndeplinirea sau îndeplinirea par[ial] a indicatorilor de
rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în func[ie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/
obiectivelor aferen[i activit][ilor proprii, partenerii r]spund propor[ional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plat].
(7) Partenerii au obliga[ia de a restitui AM/OI, orice sum] ce constituie plat] nedatorat]/sume necuvenite pl]tite în cadrul prezentului contract
de finan[are, în termen de 5 zile lucr]toare de la data primirii notific]rii.
(8) Partenerii sunt obliga[i s] [in] o eviden[] contabil] distinct] a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor
opera[iunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozi[iile legale.
(9) Partenerii sunt obliga[i s] pun] la dispozi[ia auditorului financiar independent si autorizat în condi[iile legii toate documentele si/sau
informa[iile solicitate si s] asigure toate condi[iile pentru verificarea cheltuielilor de c]tre acesta, dac] a fost contractat un astfel de serviciu.
(10) Partenerii au obliga[ia de a p]stra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activit][ile \i cheltuielile eligibile
în vederea asigur]rii unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare \i na[ionale. Toate documentele vor fi p]strate cel
pu[in 5 (cinci) ani dup] expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finan[are.
(11) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina c]ruia a fost cauzat prejudiciul r]spunde în solidar cu liderul de parteneriat.
(12) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notific]rile \i titlurile de crean[] se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului
care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legisla[iei în vigoare.
(13) Partenerii pe numele c]rora a fost emis titlul de crean[] au obliga[ia restituirii sumelor cuprinse în acestea \i asigurarea din resurse proprii
a contravalorii acestora.
(14) În cazul rezilierii/revoc]rii contractului/ordinului de finan[are, liderul de parteneriat \i partenerii r]spund în solidar pentru restituirea
sumelor acordate pentru proiect.
(15) Partenerul este [inut de respectarea de c]tre liderul de parteneriat a termenului de restituire men[ionat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.
Art. 7. Achizi[ii publice
(1) Achizi[iile în cadrul proiectului au fost f]cute/vor fi f]cute de membrii parteneriatului, cu respectarea legisla[iei în vigoare la momentul
achizi[iei, a condi[iilor din contractul de finan[are \i a instruc[iunilor emise de AM/OI \i/sau alte organisme abilitate.
Art. 8. Proprietatea
(1) P]r[ile au obliga[ia s] men[in] proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achizi[ionate/modernizate, acolo
unde este cazul, \i natura activit][ii pentru care s-a acordat finan[are, pe o perioad] de cel pu[in 5 ani de la data efectu]rii pl][ii finale/ de dare în
exploatare \i s] asigure exploatarea \i între[inerea în aceast] perioad].
(2) În cazul echipamentelor achizitionate de c]tre MINISTERUL S}N}T}{II/Direc[ia de S]n]tate Public] \i al c]ror beneficiar este unul
dintre parteneri, copii ale documentelor titlurilor de transfer cu valoare vor fi ata\ate raportului final.
(3) P]r[ile au obliga[ia de a asigura func[ionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul finan[]rilor
nerambursabile, la locul de desf]\urare a proiectului \i exclusiv în scopul pentru care au fost achizi[ionate.
(4) P]r[ile au obliga[ia s] foloseasc] conform scopului destinat \i s] nu vând] sau s] înstr]ineze, sub orice form] obiectele / bunurile, fie ele
mobile sau imobile finan[ate prin POR 2014-2020, pe o perioad] de 5 ani de la efectuarea pl][ii finale, cu excep[ia cazului în care durata de via[]
normal], a\a cum este prev]zut] de legisla[ia na[ional] în vigoare, este mai mic]. De asemenea, p]r[ile au obliga[ia respect]rii prevederilor
contractului de finan[are cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realiz]rii proiectului.
Art. 9. Confiden[ialitate
(1) P]r[ile semnatare ale prezentului acord convin s] p]streze în strict] confiden[ialitate informa[iile primite în cadrul \i pe parcursul
implement]rii proiectului \i sunt de acord s] previn] orice utilizare sau divulgare neautorizat] a unor astfel de informa[ii. P]r[ile în[eleg s] utilizeze
informa[iile confiden[iale doar în scopul de a-\i îndeplini obliga[iile din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 10 Legea aplicabil]
(1) Prezentului Acord i se va aplica \i va fi interpretat în conformitate cu legea român].
(2) Pe durata prezentului Acord, p]r[ile vor avea dreptul s] convin] în scris asupra modific]rii anumitor clauze, prin act adi[ional. Orice
modificare a prezentului acord va fi valabil] numai atunci când este convenit] de toate p]r[ile.
Art. 11 Dispozi[ii finale
(1) 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.
Întocmit în 11 (zece) exemplare, în limba român], câte unul pentru fiecare parte \i un original pentru cererea de finan[are.
Semn]turi
Organiza[ia

Numele, prenumele \i func[ia
reprezentantului legal al
organiza[iei/institu[iei

MINISTERUL S}N}T}{II (Partener 1)

SORINA PINTEA
Ministru al s]n]t][ii

U.A.T JUDE{UL S}LAJ

TIBERIU MARC

(Partener 2)

Pre\edinte C.J.S]laj

SPITALUL JUDE{EAN DE URGEN{}

LILIANA NEAGA

ZAL}U

Manager

(Partener 3)
SPITALUL JUDE{EAN DE URGEN{}

VASILE POP

@@DR.CONSTANTIN OPRI|@@ (Partener 4)

Manager

SPITALUL OR}|ENESC TG.L}PU|

DAN-NICOLAE CUP|A

(Partener 5)

Manager

SPITALUL DE RECUPERARE BOR|A

FLORIN LUPA|CU

(Partener 6)

Manager

SPITALUL MUNICIPAL SIGHETUL

DANIEL RADU DUNCA

MARMA{IEI (Partener 7)

Manager

CONSILIUL JUDE{EAN MARAMURE|

GABRIEL VALER ZETEA

PARTENER (8)

Pre\edinte

15

Semn]tura

Data \i locul semn]rii

Valoare

Nr.crt.

1

2

Institu[ie

Activitate

Subactivitate

JUDE{UL

A1. Managementul de

A1.1 Desf][urarea

S}LAJ

proiect

managementului de proiect

JUDE{UL

A1. Managementul de

A1.1 Desfasurarea

S}LAJ

proiect

managementului de proiect

A2. Servicii de informare

A2.1 Achizi[ia ș i prestarea

JUDE{UL

ș i publicitate necesare

serviciilor de informare ș i

S}LAJ

proiectului

publicitate

total] f]r]

Procent

TVA

valoare TVA Valoare TVA eligibile

Total cheltuieli Contribu[ie
proprie eligibil]

Nerambursabil

85,129.32

0.00

0.00

85,129.32

1,702.59

83,426.73

127,681.68

0.00

0.00

127,681.68

2,553.63

125,128.05

66,650.00

19.00

12,663.50

79,313.50

1,586.27

77,727.23

133,603.89

20.00

26,720.78

160,324.67

3,206.49

157,118.18

215,190.00

20.00

43,038.00

258,228.00

5,164.56

253,063.44

92,736.00

20.00

125513_SJ_UATCJS_UPU
– Dotarea cu echipamente
medicale a Spitalului
Jude[ean de Urgen[] Zal]u:
Lot 3 Achizi[ionare 4
ecografe, Lot 4
Achizi[ionare 20
monitoare + o sta[ie

3

125513_SJ_UATCJS_UPU

central] de monitorizare;

_ Decontare achizitii

Lot 5 Achizi[ionare 49

JUDE{UL

efectuate de Consiliul

injectomate și 17

S}LAJ

Jude[ean S]laj

infuzomate
125513_SJ_UATCJS_UPU
– Dotarea cu echipamente
medicale a Spitalului
Jude[ean de Urgen[] Zal]u:
Lot 3 Achizi[ionare 4
ecografe, Lot 4
Achizi[ionare 20
monitoare + o sta[ie

4

125513_SJ_UATCJS_UPU

central] de monitorizare;

_ Decontare achizitii

Lot 5 Achizi[ionare 49

JUDE{UL

efectuate de Consiliul

injectomate ș i 17

S}LAJ

Jude[ean S]laj

infuzomate
125513_SJ_UATCJS_UPU
– Dotarea cu echipamente
medicale a Spitalului
Jude[ean de Urgen[] Zal]u:
Lot 3 Achizi[ionare 4
ecografe, Lot 4
Achizi[ionare 20
monitoare + o sta[ie

5

125513_SJ_UATCJS_UPU

central] de monitorizare;

_ Decontare achizitii

Lot 5 Achizi[ionare 49

JUDE{UL

efectuate de Consiliul

injectomate și 17

S}LAJ

Jude[ean S]laj

infuzomate

Total CJSJ

720,990.89

18,547.20

111,283.20

2,225.66

109,057.54

100,969.48

821,960.37

16,439.20

805,521.17

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA NR. 104
din 9 august 2018
privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investi[ii @@Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 191D:
Valc]u de Jos - Fize\ - Sîg - Tusa - limit] jude[ Cluj, km 10+800 - 31+330@@ în vederea promov]rii
pentru finan[are nerambursabil] în cadrul POR 2014-2020
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] extraordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 11449 din 07.08.2018 a Pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 11451 din 07.08.2018 al Direc[iei economice \i Direc[iei dezvoltare \i investi[ii;
- Ordinul nr. 5259/06.07.2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - condi[ii specifice de accesare a fondurilor în cadrul
Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile mai pu[in dezvoltate, Apel
Na[ional, Axa prioritar] 6 - Îmbun]t][irea infrastructurii rutiere de importan[] regional], Prioritatea de investi[ii 6.1 - Stimularea
mobilit][ii regionale prin conectarea nodurilor secundare \i ter[iare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
- prevederile art. 15 lit. b) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul-cadru al documenta[iilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investi[ii finan[ate din fonduri publice;
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- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) \i ale alin. (3) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Aprob] devizul general pentru obiectivul de investi[ii @@Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 191D: Valc]u
de Jos - Fize\ - Sîg - Tusa - limit] jude[ Cluj, km 10+800 - 31+330@@ în valoare de 49,047,058.77 lei, la care se adaug] TVA în
valoare de 9,315,992.67 lei, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Aprob] indicatorii tehnico-economici \i descrierea investi[iei pentru obiectivul de investi[ii, conform Anexelor nr.
2 \i nr. 3, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.3. Consiliul Jude[ean S]laj î\i asum] faptul c] la momentul recep[iei lucr]rilor implementate prin proiect, întregul
traseu va fi func[ional, în stare bun], în integralitatea sa, asigurându-se conectarea la re[eaua TEN-T.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii.
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.104
din 9 august 2018

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului
Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 191D, Valc]u de Jos - Fize\ - Sîg -Tusa - limita jud. Cluj, km 10+800 - 31+330
Nr.
crt.

Valoare
Denumirea capitolelor \i subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(exclusiv TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

1

2

LEI

3

5

6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului
1.2. Amenajarea terenului
1.3. Amenajari pentru protectia mediului
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protec[ia utilitatilor

0.00

0.00

0.00

60,650.00

11,523.50

72,173.50

121,300.00

23,047.00

144,347.00

0.00

0.00

0.00

181,950.00

34,570.50

216,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,068.87

7,517.09

42,585.96

31,471.09

6,833.51

38,304.60

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

1,798.89

341.79

2,140.68

3.1.3. Alte studii specifice
Documenta[ii-suport \i cheltuieli pentru ob[inerea de

1,798.89

341.79

2,140.68

avize, acorduri \i autoriza[ii

5,000.00

950.00

5,950.00

24,260.00

4,609.40

28,869.40

0.00

0.00

946,363.08

182,154.99

Total capitolul 1:

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilit][ilor necesare obiectivului de investi[ii
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
Total capitolul 2:
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii
3.1.1. Studii de teren

3.2.

3.3. Expertiza tehnica
3.4.

Certificarea performan[ei energetice \i auditul energetic
al cl]dirilor

0.00

3.5. Proiectare
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1,128,518.07

3.5.1. Tem] de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

179,888.62

34,178.84

214,067.46

19,988.86

3,897.88

23,886.74

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documenta[ie de avizare a
lucr]rilor de interven[ii \i deviz general
3.5.4. Documenta[iile tehnice necesare în vederea ob[inerii
avizelor/acordurilor/autoriza[iilor
3.5.5. Verificarea tehnic] de calitate a proiectului tehnic \i
a detaliilor de execu[ie
3.5.6. Proiect tehnic \i detalii de execu[ie
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie
3.7. Consultanta
investi[ii
3.7.2. Auditul financiar
3.8. Asistenta tehnica

42,477.72

8,395.77

50,873.49

704,007.88

135,682.50

839,690.38

0.00

0.00

0.00

35,000.00

6,650.00

41,650.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

6,650.00

41,650.00

550,277.23

105,077.67

655,354.90

3.8.1. Asisten[] tehnic] din partea proiectantului

154,410.89

29,863.07

184,273.96

3.8.1.1. pe perioada de execu[ie a lucr]rilor

111,237.62

21,660.15

132,897.77

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse
în programul de control al lucr]rilor de execu[ie, avizat de
c]tre Inspectoratul de Stat în Construc[ii
3.8.2. Dirigen[ie de \antier
Total capitolul 3:

43,173.27

8,202.92

51,376.19

395,866.34

75,214.60

471,080.94

1,595,969.18

306,959.14

1,902,928.32

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii
4.1.1. Drum
4.1.2. Poduri
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice \i func[ionale
4.3.

4.4.

42,517,485.27

8,122,806.71

50,640,291.98

42,353,679.27

8,091,683.57

50,445,362.84

163,806.00

31,123.14

194,929.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

necesit] montaj \i echipamente de transport care necesit]
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice \i func[ionale care nu

necesit] montaj \i echipamente de transport
4.5. Dotari
4.6. Active necorporale
Total capitolul 4:

0.00

0.00

0.00

42,517,485.27

8,122,806.71

50,640,291.98

719,554.46

136,715.35

856,269.81

770,642.82

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier
5.1.1.Lucr]ri de construc[ii \i instala[ii aferente organiz]rii
de \antier

647,599.01

123,043.81

5.1.2. Cheltuieli conexe organiz]rii \antierului

71,955.45

13,671.54

85,626.99

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare

269,252.66

0.00

269,252.66

0.00

0.00

0.00

216,735.17

0.00

42,517.49

0.00

0.00

5.2.1. Comisioanele \i dobânzile aferente creditului b]ncii

0.00

finan[atoare
5.2.2. Cota aferent] ISC pentru controlul calit][ii lucr]rilor
de construc[ii

216,735.17

5.2.3. Cota aferent] ISC pentru controlul statului în
amenajarea teritoriului, urbanism \i pentru autorizarea

42,517.49

lucr]rilor de construc[ii
5.2.4. Cota aferent] Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme \i autoriza[ia
de construire/desfiin[are
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute

0.00
10,000.00
3,680,727.20

5.4. Cheltuieli pentru informare \i publicitate
Total capitolul 5:

0.00

10,000.00

699,338.17

4,380,065.37

82,120.00

15,602.80

97,722.80

4,751,654.32

851,656.32

5,603,310.63

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice \i teste
6.1. Pregatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2. Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 6:
TOTAL GENERAL
Din care C+M
(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
TOTAL in EURO
(curs INFOREURO iulie 2018: 1 euro=4,6584lei)
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0.00

0.00

0.00

49,047,058.77

9,315,992.67

58,363,051.44

43,347,034.28

8,280,421.02

51,627,455.30

10,528,734.92

1,999,826.69

12,528,561.62

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.104
din 9 august 2018
Principalii indicatori tehnico-economici
I. Valoarea total] (INV), inclusiv TVA:
*
58.363.051,44 lei (12.528.561,62 euro), din care C+M:
51.627.455,30 lei (11.082.658,27 euro).
II. E\alonarea investi[iei, (INV / C+M), inclusiv TVA:
*
Anul I: 7.958.420,19 lei / 7.826.801,61 lei;
*
Anul II: 15.121.389,38 lei / 13.140.196,11 lei;
*
Anul III: 25.202.315,62 lei / 21.900.326,84 lei;
*
Anul IV: 10.080.926,25 lei / 8.760.130,74 lei.
(1 euro* = 4,6584 lei conform INFOREURO iulie 2018)
III. Capacit][i (în unit][i fizice \i valorice):
*
Lungime drum reabilitat \i modernizat - 20,53 km
*
Trotuare - 750 mp
*
Poduri reabilitate - 4 buc.

Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr.104
din 9 august 2018
DESCRIERE INVESTI{IE
I - DATE GENERALE
Titlul proiectului:
Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 191D: Valc]u de Jos - Fize\ - Sîg - Tusa - limit] jude[ Cluj, km 10+800 - 31+330
Amplasamentul:
Regiunea de dezvoltare: Nord-Vest;
Jude[ul: S]laj;
Lungime de sector de drum jude[ean propus pentru reabilitare \i modernizare: 20,53 km;
Localit][i riverane sectorului de drum propus pentru reabilitare \i modernizare: Valc]u de Jos, Fize\, Sîg, Tusa.
Solicitant: UAT JUDE{UL S}LAJ
Adres]:
Pia[a 1 Decembrie 1918 nr.12, Zal]u, jud. S]laj
Tel. 0260 - 614120, fax 0260 - 661097
II - TIPUL DE INTERVEN{IE
Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 191D: Valc]u de Jos - Fize\ - Sîg - Tusa - limit] jude[ Cluj, km 10+800 - 31+330
III - DESCRIERE
Obiectivul de investi[ie propus este situat în sud-vestul jude[ului S]laj.
DJ 191D î\i are originea în localitatea Nu\fal]u, la intersec[ia dintre drumurile na[ionale DN1B \i DN1H \i are punctul final în localitatea
Vân]tori din jude[ul Cluj.
Sectorul de drum propus pentru reabilitare \i modernizare începe în localitatea Valc]u de Jos, km 10+800, str]bate localit][ile Fize\, Sîg, Tusa
\i se continu] pân] la limit] cu jude[ul Cluj, km 31+330.
Reabilitarea drumului este impusa de necesitatea îmbun]t][irii condi[iilor de circula[ie pe drumul care realizeaz] leg]tura localit][ilor situate
în bazinul V]ii Barc]ului cu drumul na[ional DN 1H, DN 1 - Ale\d - Nu\fal]u - |imleul Silvaniei - Zal]u - Jibou - R]stoci - DN 1C \i cu drumul
na[ional DN 1, Cluj - Oradea în localitatea Ciucea.
Lucr]rile pentru modernizarea/reabilitarea acestui tronson de drum jude[ean sunt neceare din cauza: st]rii tehnice, nivelului de degradare a
structurii rutiere existente care determin] o capacitate portant] total necorespunz]toare pentru traficul actual \i cel de perspectiv], sistemului de
colectare \i evacuare a apelor de suprafa[] colmatat \i/sau subdimensionat \i a semnaliz]rii rutiere (uzat], degradat] sau chiar inexistent] pe unele
por[iuni ale sectorului de drum).
Urmare a situa[iei descrise, reabilitarea drumului a fost gândit] ini[ial de la intersec[ia cu DN 1H pân] la limita cu jude[ul Cluj, respectiv între
km 0+000 - 31+330, proiectul fiind depus pentru finan[are prin programul POR 2007-2013.
Având în vedere c], proiectul a intrat pe lista de rezerv] în exerci[iul financiar 2007-2013 \i valoarea acestuia dep]\ea cu mult resursele
financiare destinate investi[iilor ale Consiliului Jude[ean S]laj, s-a luat decizia realiz]rii lucr]rilor pe tonsoane, în mai multe etape, în func[ie de
gradul de degradare a sectoarelor de drum.
Astfel, tronsonul DN 1H - Nu\fal]u - Boghi\ - Valc]u de Jos, km 0+000 - 10+800, în perioada 2015-2017 au fost realizate lucr]ri de a\ternere
covor asfaltic. Având în vedere c] acest tip de lucr]ri se încadreaz] în categoria lucr]rilor de repara[ie \i între[inere, tronsonul cuprins între km
0+000 - 10+800 nu va face obiectul Cererii de finan[are, dar va fi luat în calcul la asigurarea conectivit][ii indirecte cu re[eaua TEN-T,
func[ionalitatea lui la finalul proiectului fiind asumat] prin Hot]râre de Consiliu Jude[ean.
Pe tronsonul cuprins între km 10+800 - 19+200 au fost executate lucr]ri de reabilitare \i modernizare ale drumului. Procedura de achizi[ie
pentru proiectare \i execu[ie @@Lucr]ri de reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 191D: Valc]u - Fize\ - Sîg, km 10+800 - 19+200@@ a fost
lansat] prin invita[ia de participare nr. 381894/11.11.2015. Proiectarea (faza PT +DDE) \i lucr]rile au fost efectuate în baza contractului nr. 18659/
28.12.2015 \i a Autoriza[iei de construc[ie nr. 37/04.05.2016. Lucr]rile au fost finalizate conform Procesului Verbal de Recep[ie la Terminarea
Lucr]rilor nr. 6941 din 19.12.2017, având o perioad] de garan[ie de 5 ani de la data semn]rii Procesului Verbal men[ionat.
Pentru sectorul cuprins între km 19+200 - 31+330 a fost lansat] procedura de achizi[ie licita[ie deschis] pentru @@Elaborare D.A.L.I. \i
expertiz] tehnic]: LOT III - Elaborare D.A.L.I. \i expertiz] tehnic] pentru reabilitare \i modernizare pe DJ 191D, km 19+200 - 31+330, Tusa limit] jude[ Cluj@@, prin anun[ul de participare nr. 182395 din 02.02.2018. În urma evalu]rii a fost semnat contractul de prest]ri servicii nr. 7164
din 17.05.2018. Documenta[ia tehnic] solicitat] prin contract a fost finalizat] \i preluat] prin procesul verbal de recep[ie nr. 11080/30.07.2018.
În concluzie proiectul propus pentru finan[are este compus din dou] tronsoane:
Tronson I: DJ 191D: 10+800 - 19+200-lucr]ri executate
Tronson II: DJ 191D: 19+200 - 31+330- stadiul D.A.L.I.
IV - TIPUL LUCR}RILOR CE SE VOR EFECTUA
Lucr]rile ce se vor efectua fac parte din urm]toarele categorii:
Lucr]ri de drum - care constau în reabilitarea \i modernizarea structurii rutiere existente, asigurarea scurgerii apelor, asigurarea acceselor
la propriet][i \i realizarea de trotuare;
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Lucr]ri de consolid]ri - care trateaz] lucr]rile necesare pentru remedierea \i consolidarea zonelor alunecate în vederea asigur]rii
stabilit][ii platformei;
Lucr]ri de poduri - care trateaz] modul de interven[ie asupra structurii fiec]rui pod, modul de racordare cu terasamentele \i modul de
amenajare al albiilor în zona podului.
Astfel, vor fi îndeplinite, în principal, urm]toarele cerin[e:
îmbun]t][irea elementelor geometrice în limitele amprizei actuale;
modernizarea structurii rutiere;
asigurarea stabilit][ii drumului;
asigurarea colect]rii \i evacu]rii apelor \i asigurarea continuit][ii scurgerii apelor;
amenajarea pode[elor
amenajarea podurilor ( km:12+243; km:13+805; km:16+498; km 21+600);
amenajare sta[ii pentru mijloace de transport public;
executarea lucr]rilor de siguran[] rutier]: amenajarea curbelor, semnalizarea orizontal] (marcaje axiale/laterale) \i vertical] adecvat] în
concordan[] cu prevederile actelor normative în vigoare, realizarea marcajelor transversale pentru trecerile de pietoni, parape[i de protec[ie, etc.;
V - CARACTERISTICILE INVESTI{IEI:
*
Lungime drum reabilitat \i modernizat - 20,53 km
*
Trotuare - 750 mp
*
Poduri reabilitate - 4 buc

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA NR. 105
din 31 august 2018
pentru modificarea componen[ei comisiei de validare a Consiliului Jude[ean S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[a ordinar],
Având în vedere:
expunerea de motive nr. 11.993 din 21.08.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
raportul de specialitate nr. 11994 din 21.08.2018 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
prevederile art. 90 coroborate cu prevederile art. 31 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
prevederile art. 5 din Regulamentul de organizare \i func[ionare al Consiliului Jude[ean S]laj, aprobat prin Hot]rârea Consiliului
jude[ean nr. 79/2016, cu 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 modific] componen[a comisiei de validare a mandatelor consilierilor jude[eni, prin înlocuirea d-lui Cri\an Valeriu-Radu - membru
cu d-ul Iepure Ioan-Viorel.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] membrii comisiei de validare.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- pre\edintele Consiliului jude[ean;
- membrii comisiei.
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Tiberiu Marc
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