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HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
6 februarie 2017
|I ALTE ACTE

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI JUDE{EAN S}LAJ

HOT}RÂREA nr. 1 din 27 ianuarie 2017 privind constatarea încet]rii de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier jude[ean al domnului Asztalos Florin Iosif
HOT}RÂREA nr. 2din 27 ianuarie 2017 privind validarea mandatului unui consilier jude[ean
HOT}RÂREA nr. 3 din 27 ianuarie 2017 privind completarea componen[ei unei comisii de specialitate a Consiliului Jude[ean S]laj
HOT}RÂREA nr. 4 din 27 ianuarie 2017 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sec[iunii de dezvoltare pe anul 2016 din
excedentul bugetului local
HOT}RÂREA nr. 5 din 27 ianuarie 2017 pentru modificarea Anexei nr. 1b la hot]r`rea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 8 din 22 ianuarie
2016 privind aprobarea num]rului de posturi, organigramei \i statului de func[ii ale aparatului de specialitate al Consiliului Jude[ean S]laj
\i ale institu[iilor publice din subordinea Consiliului Jude[ean S]laj
HOT}RÂREA nr. 6 din 27 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare \i desf]\urare a evalu]rii anuale a managementului
la Biblioteca Jude[ean] "Ioni[] Scipione B]descu" S]laj \i desemnarea reprezentan[ilor Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de
evaluare \i comisiei de solu[ionare a contesta[iilor
HOT}RÂREA nr. 7 din 27 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare \i desf]\urare a evalu]rii finale a managementului
la Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj \i desemnarea reprezentan[ilor Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de evaluare \i
comisiei de solu[ionare a contesta[iilor
HOT}RÂREA nr. 8 din 27 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare \i desf]\urare a evalu]rii finale a managementului
la Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] - ZAL}U \i desemnarea reprezentan[ilor Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de evaluare \i
comisiei de solu[ionare a contesta[iilor
HOT}RÂREA nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind aprobarea re[elei unit][ilor de înv][]mânt special de stat care vor func[iona în jude[ul
S]laj în anul \colar 2017-2018
HOT}RÂREA nr. 10 din 27 ianuarie 2017privind constatarea desfiin[]rii Camerei Agricole a Jude[ului S]laj
HOT}RÂREA nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind închirierea, prin licita[ie public], a unui spa[iu din imobilul situat în municipiul
Zal]u, str. P]cii, nr. 10, aflat în domeniul privat al jude[ului
HOT}RÂREA nr. 12 din 27 ianuarie 2017 privind închirierea unui spa[iu din imobilul situat în Zal]u, str. Salcâmilor nr. 1, aflat în
domeniul public al jude[ului
HOT}RÂREA nr. 13 din 27 ianuarie 2017privind stabilirea condi[iilor pentru închirierea unui spa[iu dintr-un imobil situat în comuna
Ileanda, proprietate public] a jude[ului S]laj, aflat în administrarea Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj
HOT}RÂREA nr. 14 din 27 ianuarie 2017 privind avizarea Regulamentului \i a criteriilor de atribuire a locuin[elor de serviciu date în
administrarea Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u
HOT}RÂREA nr. 15 din 27 ianuarie 2017 privind aprobarea atribuirii unor licen[e de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale
HOT}RÂREA nr. 16 din 27 ianuarie 2017 privind aprobarea componen[ei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului \i urbanism

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA nr.6 privind actualizarea Statutului Municipiului Zal]u
HOT}RÂREA nr.17 privind aprobarea Re[elei \colare a unit][ilor de înv][]mânt preuniversitar din municipiul Zal]u pentru anul \colar 2017-2018
HOT}RÂREA nr.22 privind aprobarea listei definitive de priorit][i privind solicitan[ii care au acces la locuin[ele pentru tineri destinate
închirierii (ANL) \i a listei definitive a solicitan[ilor care nu au acces la acestea
HOT}RÂREA nr.25 din 8 februarie 2017 privind punerea la dispozi[ia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de ap] \i ap]
uzat] din jude[ele Cluj \i S]laj, în perioada 2014-2020 a terenului pentru construc[ia/extinderea/reabilitarea noilor investi[ii aferente acestuia
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 1
din 27 ianuarie 2017
privind constatarea încet]rii de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier jude[ean al domnului Asztalos Florin Iosif
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- referatul constatator nr. 440 din 17.01.2017 al pre\edintelui Consiliului jude[ean \i al secretarului jude[ului;
- raportul de specialitate nr. 441 din 17.01.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), art. 9 alin. (3), art. 10 \i art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale\ilor locali,
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;
- prevederile art. 7 alin. (4) din Regulamentul de organizare \i func[ionare al Consiliului Jude[ean S]laj, aprobat prin
hot]r`rea Consiliului Jude[ean nr.79 din 30.05.2016.
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 constat] încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier jude[ean al domnului
Asztalos Florin Iosif, ales pe lista de candida[i ai Partidului Na[ional Liberal la alegerile din 05.06.2016, ca urmare a demisiei
din aceast] calitate, \i se declar] locul vacant.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] pre\edintele Consiliului jude[ean.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Partidul Na[ional Liberal;
- Domnul Asztalos Florin Iosif.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

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

HOT}RÂREA nr.2
din 27 ianuarie 2017
privind validarea mandatului unui consilier jude[ean

Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.548 din 18.01.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.549 din 18.01.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorit][ilor administra[iei publice locale, pentru modificarea
Legii administra[iei publice locale nr.215/2001, precum \i pentru modificarea \i completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul ale\ilor locali;
- art. 6 alin. (2), (3) \i art. 7 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale\ilor locali, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
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- prevederile art. 90 coroborate cu cele ale art. 31 alin. (3) \i (5), ale art. 31^1 \i 32 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 valideaz] mandatul de consilier jude[ean al domnului Pop Eugen, supleant pe lista de candida[i ai Partidului
Na[ional Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, membru al Partidului Na[ional Liberal.
Art. 2. Prezenta hot]râre poate fi atacat], de cei interesa[i, la instan[a de contencios administrativ, în termen de 5 zile de
la adoptare sau, în cazul celor absen[i de la \edin[], de la comunicare.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Domnul Pop Eugen.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 3
din 27 ianuarie 2017
privind completarea componen[ei unei comisii de specialitate a
Consiliului Jude[ean S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 550 din 18.01.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 551 din 18.01.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- hot]r`rea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 95 din 26 iunie 2016 privind stabilirea num]rului, denumirii \i componen[ei
comisiilor de specialitate ale Consiliului Jude[ean S]laj, pe principalele domenii de activitate;
- prevederile art. 98 coroborate cu cele ale art. 54 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 completeaz] componen[a Comisiei pentru activit][i \tiin[ifice, înv][]mânt, s]n]tate, cultur], protec[ie social],
sport \i de agrement cu domnul Pop Eugen, consilier jude[ean.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] persoana prev]zut] la art. 1 din prezenta hot]râre.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Domnul Pop Eugen.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc
3

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

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

HOT}RÂREA nr. 4
din 27 ianuarie 2017
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sec[iunii de dezvoltare pe anul 2016 din
excedentul bugetului local
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 105 din 05.01.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 106 din 05.01.2017 al Direc[iei economice;
- prevederile capitolului V, punctul 5.13 din Anexa la Ordinul ministrului finan[elor publice nr. 2890/21.12.2016,
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerci[iului bugetar al anului 2016;
- prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) \i art. 104 alin. (4) lit. b) 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] acoperirea definitiv] a deficitului sec[iunii de dezvoltare pe anul 2016, în sum] de 9.436.010,67 lei, din
excedentul bugetului local.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia economic] \i pre\edintele Consiliului jude[ean.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Administra[ia Jude[ean] a Finan[elor Publice S]laj;
- Trezoreria Municipiului Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

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

HOT}RÂREA nr. 5
din 27 ianuarie 2017
pentru modificarea Anexei nr.1b la HOT}RÂREA Consiliului Jude[ean S]laj nr. 8 din 22
ianuarie 2016 privind aprobarea num]rului de posturi, organigramei \i statului de func[ii ale
aparatului de specialitate al Consiliului Jude[ean S]laj \i ale institu[iilor publice din subordinea
Consiliului Jude[ean S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 522 din 18.01.2017 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 523 din 18.01.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func[ionarilor publici, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
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- art. 91 alin. (2) 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. (1) Se modific] Anexa nr.1b la hot]r`rea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 8 din 22 ianuarie 2016, privind
aprobarea num]rului de posturi, organigramei \i statului de func[ii ale aparatului de specialitate al Consiliului Jude[ean
S]laj \i ale institu[iilor publice din subordinea Consiliului Jude[ean S]laj, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
referitoare la aparatul de specialitate al Consiliului Jude[ean S]laj, conform anexei care face parte integrant] din
prezenta hot]râre.
(2) Celelalte prevederi ale Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr. 8 din 22 ianuarie 2016 r]mân neschimbate.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local].
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Pre\edintele, vicepre\edin[ii Consiliului jude[ean \i secretarul jude[ului;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local].

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.5
din 27 ianuarie 2017

Stat de func[ii - aparatul de specialitate al consiliului jude[ean
Func[ia

Nr.

Nivelul

Gradul/Gradul profesional/

Num]rul de

3

4

5

crt.

Conducere

Execu[ie

studiilor

0

1

2

A.

FUNC{II DE DEMNITATE PUBLIC} - TOTAL

1.

Pre\edinte

S

1

2.

Vicepre?edinte

S

2

B.

SECRETARUL JUDE{ULUI

posturi

3

1

secretarul jude[ului
C.

treapta profesional]

S

1
1

ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDE{ULUI
Administrator public al jude[ului

S

1

D.

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUD{EAN

154

1.

Func[ii publice

105

2.

Per\onal contractual

49

I.

TOTAL FUNC{II PUBLICE (II+III)

105

1.

Func[ii publice de conducere

12

2.

Func[ii publice de execu[ie

93

5

II.

FUNC{II PUBLICE GENERALE (a+b)

104

a)

FUNC{II PUBLICE DE CONDUCERE

11

1.

Director executiv

S

II

4

2.

|ef \erviciu

S

II

6

3.

|ef birou

S

II

1

b)

FUNC{II PUBLICE DE EXECU{IE

1.

93
Auditor

Consilier juridic

2.

Consilier, inspector,

3.

Referent

S

\uperior

2

S

\uperior

2

S

Principal

1

S

A\i\tent

6

S

Debutant

1

S

superior

57

S

Principal

9

S

Asistent

9

S

Debutant

4

M

\uperior

2

III.

FUNC{II PUBLICE SPECIFICE (a+b)

1

a)

FUNC{II PUBLICE SPECIFICE DE CONDUCERE - TOTAL

1

Arhitect \ef

S

II

1

b)

FUNC{II PUBLICE SPECIFICE DE EXECU{IE - TOTAL

IV.

PERSONAL CONTRACTUAL (a+b+c)

49

a)

FUNC{II DE CONDUCERE

3

1.

Director

S

II

1

2.

|ef Serviciu

S

II

1

3.

|ef birou

S

II

1

b)

FUNC{II DE EXECU{IE

1.

Director de cabinet

32
S

1

2.

Con\ilier

S

2

3.

Expert

S

1

4.

Consilier juridic

S

D

1

S

IA

8

S

I

7

S

II

3

S

D

1

5.

Inspector de specialitate

5.

Subinginer

SSD

IA-D

1

6.

Referent

M

IA-D

7

6

c)

PERSONAL DIN ACTIVITATEA ADMINISTRATIV, GOSPOD}RIRE, ÎNTRE{INERE |I DESERVIRE

1.

Îngrijitor

G/M

Muncitor

2.

(instalator,electrician, paz])

3.

\ofer I

G/M

14
5

I - VI

3

G/M

6
159

TOTAL (A + B + C + D)

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 6
din 27 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i desf]\urare a evalu]rii anuale a
managementului la Biblioteca Jude[ean] Ioni[] Scipione B]descu S]laj \i desemnarea
reprezentan[ilor Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de evaluare \i comisiei de
solu[ionare a contesta[iilor
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 529 din 18.01.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 530 din 18.01.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 36 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 16 alin. (1) \i (2) din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul institu[iilor publice de cultur], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare \i
desf]\urare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare \i desf]\urare a evalu]rii
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum \i a
modelului-cadru al contractului de management.
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] Regulamentul de organizare \i desf]\urare a evalu]rii anuale a managementului la Biblioteca Jude[ean]
@@Ioni[] Scipione B]descu@@ S]laj, pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. (1) Se desemneaz] doamna Maru\ca Leontina-Lucica, reprezentant al Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de evaluare.
(2) Se desemneaz] doamna Mur]reanu Mioara-Aurica, reprezentant al Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de
solu[ionare a contesta[iilor.
Art. 3. Comisia de evaluare \i comisia de solu[ionare a contesta[iilor se constituie prin dispozi[ia pre\edintelui Consiliului
jude[ean, conform Regulamentului prev]zut la art. 1.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Biblioteca Jude[ean] @@Ioni[] Scipione B]descu@@ S]laj;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local].
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Biblioteca Jude[ean] @@Ioni[] Scipione B]descu@@ S]laj;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- reprezentan[ii Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de evaluare \i comisiei de solu[ionare a contesta[iilor.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc
7

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

Anex]
la Hot]r`rea nr.6
din 27 ianuarie 2017

REGULAMENT
de organizare \i desf]\urare a evalu]rii anuale a managementului la nivelul
Biblioteca Jude[ean] @@Ioni[] Scipione B]descu@@ S]laj
CAPITOLUL I
Dispozi[ii generale
ART. 1. - Evaluarea managementului de c]tre Consiliul Jude[ean S]laj, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca
Jude[ean] @@Ioni[] Scipione B]descu@@ S]laj, denumit] în continuare institu[ia, aflat] în subordinea sa, se realizeaz] în
conformitate cu prevederile Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institu[iilor publice de
cultur], aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 269/2009, denumit] în continuare ordonan[] de urgen[] coroborate
cu prevederile Regulamentului - Cadru de organizare \i desf]\urare a evalu]rii anuale a managementului aprobat prin
Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare \i desf]\urare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului-cadru de organizare \i desf]\urare a evalu]rii managementului, a modelului-cadru al caietului
de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum \i a modelului-cadru al contractului de management
ART. 2. - Prezentul Regulament reglementeaz] procedura prin care autoritatea verific] modul în care au fost realizate
obliga[iile asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate \i este elaborat pentru evaluarea
anual] a managementului realizat în anul 2016 la nivelul Bibliotecii Jude[ene @@Ioni[] Scipione B]descu@@ S]laj.
ART.3. - (1) Evaluarea managementului se face pe baza raportului de activitate întocmit de c]tre doamna Pop Florica,
managerul Bibliotecii Jude[ene @@Ioni[] Scipione B]descu@@ S]laj, denumit în continuare managerul.
(2) Raportul de activitate se depune la sediul Consiliului Jude[ean S]laj, Serviciul resurse umane.
ART. 4. Evaluarea managementului este organizat] în dou] etape, astfel:
a) prima etap]: analiza raportului de activitate;
b) a doua etap]: sus[inerea raportului de activitate de c]tre manager în cadrul unui interviu, desf]\urat la sediul autorit][ii
sau al institu[iei, conform deciziei autorit][ii.
ART. 5. - Evaluarea managementului se desf]\oar] conform urm]torului calendar:
a) 23 februarie 2017, depunerea raportului de activitate;
b) 24 februarie - 2 martie 2017, întocmirea referatelor-analiz] de c]tre secretariatul comisiei;
c) 13 martie 2017, ora 11.00, analiza raportului de activitate \i deplasarea membrilor comisiei de evaluare, în tot sau în
parte, la sediul institu[iei, dup] caz;
d) 13 martie 2017, ora 13.00, sus[inerea raportului de activitate de c]tre manager în cadrul unui interviu;
e) 13 martie 2017, ora 15.00, încheierea procedurii de evaluare;
f) 14 martie 2017, ora 15.00, aducerea la cuno\tin[a managerului a rezultatului evalu]rii;
g) 17 martie 2017, ora 15.00, termenul de depunere a contesta[iilor;
h) 22 martie 2017, ora 15.00, termenul de solu[ionare a eventualelor contesta[ii;
g) 23 martie 2017, ora 15.00, comunicarea public] a rezultatului final al evalu]rii, în urma solu[ion]rii contesta[iilor, prin
afi\are pe site-ul Consiliului Jude[ean S]laj, în condi[iile legii.
CAPITOLUL II
Organizarea \i func[ionarea comisiei de evaluare
ART. 6.
(1) Pentru desf]\urarea evalu]rii managementului institu[iei, la nivelul autorit][ii se înfiin[eaz] o comisie de evaluare, în
func[ie de specificul institu[iei, format] dintr-un num]r impar de membri.
(2) Comisia de evaluare, denumit] în continuare Comisia, alc]tuit] dintr-un reprezentant al autorit][ii \i doi speciali\ti în
domeniu, se constituie prin dispozi[ia pre\edintelui. Reprezentantul autorit][ii este desemnat prin hot]râre a Consiliului
Jude[ean S]laj.
(3) Desemnarea speciali\tilor prev]zu[i la alin. (2) se face de c]tre autoritate, [inând cont de domeniile de al institu[iei.
(4) Comisia î\i desf]\oar] activitatea în \edin[e, organizate la sediul autorit][ii sau al institu[iei, conform deciziei autorit][ii
ART. 7.
(1) Nu poate fi desemnat ca membru în comisie persoana care se afl] în una dintre urm]toarele situa[ii:
a) este so[, rud] sau afin, pân] la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competen[a legal] de a numi membrii în
comisia de evaluare, cu ceilal[i membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;
b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu
institu[ia public] de cultur] pentru care se face evaluarea managementului;
c) a avut în ultimii 2 ani sau are rela[ii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin so[/so[ie, cu managerul evaluat.
(2) Statutul de membru în comisia de evaluare este incompatibil cu cel de membru în comisia de solu[ionare a contesta[iilor.
(3) Membrii comisiei \i membrii secretariatului comisiei au obliga[ia de a depune, la momentul lu]rii la cuno\tin[] a
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actului administrativ de desemnare în comisie, o declara[ie de confiden[ialitate \i impar[ialitate potrivit modelului prev]zut
în anex]. Declara[iile se p]streaz] la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evalu]rii.
(4) În cazul existen[ei unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat s] informeze de îndat] autoritatea, care
va dispune înlocuirea acestuia din comisie.
(5) În situa[ia în care membrul comisiei nu a depus declara[ia prev]zut] la alin. (3) sau nu \i-a îndeplinit obliga[ia
prev]zut] la alin. (4), autoritatea va dispune, prin ordin/dispozi[ie, încetarea calit][ii de membru al comisiei.
(6) Înc]lcarea dispozi[iilor alin. (1) - (5) va atrage, dup] caz, r]spunderea civil] ori penal], potrivit legii.
ART. 8.
(1) Membrii comisiei au urm]toarele atribu[ii:
a) studiaz] individual documentele primite în format electronic \i/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei;
b) analizeaz] solicitarea transmis] de c]tre autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare \i stabilesc punctajul \i
grila de evaluare pentru criteriile \i subcriteriile în baza c]rora se va nota raportul de activitate \i interviul;
c) stabilesc ponderea fiec]rui criteriu \i, dup] caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea s] se realizeze prin
acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare r]spuns;
d) studiaz] \i evalueaz], în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiz]
întocmite de secretariat \i a proiectului de management aprobat de autoritate;
e) se deplaseaz], dup] caz, la sediul institu[iei, to[i sau o parte dintre membri, desemna[i cu majoritate de voturi, în vederea
evalu]rii activit][ii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;
f) dezbat, analizeaz] \i acord] note pentru fiecare etap] a evalu]rii;
g) analizeaz] \i evalueaz] raportul de activitate pe baz] de interviu sus[inut de manager;
h) elaboreaz] un raport motivat asupra rezultatului ob[inut de manager în urma evalu]rii \i face recomand]ri pentru
continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management;
i) certific], prin semn]tur], toate actele \i documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei;
(2) Ponderea criteriilor \i subcriteriilor echivalent] notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate \i interviului
este validat] de membrii comisiei.
(3) Data, ordinea de zi \i locul de desf]\urare ale \edin[elor comisiei sunt anun[ate de c]tre secretariat cu cel pu[in 2 zile
înainte de desf]\urarea acestora.
ART. 9.
(1) Membrii comisiei de evaluare au obliga[ia exercit]rii mandatului cu respectarea urm]toarelor principii:
a) aplicarea corect] a legii;
b) prioritatea interesului public;
c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competen[], eficien[], corectitudine \i
con\tiinciozitate;
d) principiul impar[ialit][ii \i independen[ei, care oblig] la o atitudine obiectiv], neutr] fa[] de orice interes politic,
economic, social sau de alt] natur] în exercitarea mandatului;
e) principiul nediscrimin]rii pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;
f) principiul integrit][ii morale.
(2) Membrii comisiei de evaluare au urm]toarele obliga[ii:
a) s] cunoasc] prevederile prezentului Regulament-cadru, precum \i con[inutul proiectului de management aprobat de
autoritate;
b) s] aduc] la cuno\tin[a autorit][ii orice ingerin[] în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar
putea s] le afecteze independen[a sau impar[ialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
c) s] participe la \edin[ele de lucru \i s] respecte confiden[ialitatea deliber]rilor \i a datelor cu caracter personal, în
condi[iile legii;
d) s] nu î\i exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;
e) s] evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durat] a desf]\ur]rii procedurii de evaluare;
f) s] informeze de îndat], în scris, autoritatea în cazul existen[ei unui caz de incompatibilitate;
g) s] reia procedura not]rii, în cazul prev]zut la art. 12 alin. (5).
ART. 10.
(1) Mandatul de membru al comisiei înceteaz]:
a) dup] finalizarea evalu]rii activit][ii managerului;
b) în cazul înc]lc]rii prevederilor legale \i ale prezentului Regulament;
c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declara[ia privind confiden[ialitatea \i impar[ialitatea;
d) renun[area din propria ini[iativ] la mandat, comunicat] în scris autorit][ii;
e) retragerea motivat] a mandatului membrului de c]tre autoritatea sau institu[ia care l-a desemnat;
f) în situa[ia în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declara[ia prev]zut] la art. 7 alin. (3) sau nu \i-a îndeplinit
obliga[ia prev]zut] la art. 7 alin. (4);
g) în alte situa[ii prev]zute de lege.
(2) În cazurile prev]zute la alin. (1) lit. b) - g), dac] acestea au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemneaz]
o alt] persoan], cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonan[a de urgen[].
(3) În cazurile prev]zute la alin. (1) lit. b) - g), dac] acestea au loc dup] începerea primei etape, autoritatea va relua
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procedura de evaluare.
(4) În cazul imposibilit][ii fizice/obiective a îndeplinirii atribu[iilor asumate de c]tre un membru al comisiei, autoritatea,
dup] caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desf]\urarea etapelor de evaluare.
ART. 11.
(1) În activitatea sa comisia este sprijinit] de un secretariat, ai c]rui membri sunt desemna[i prin dispozi[ie a autorit][ii;
(2) Secretariatul comisiei are rolul de a organiza evaluarea \i este alc]tuit din reprezentan[i ai autorit][ii, dup] cum
urmeaz]:
a) reprezentant al compartimentului de resurse umane din cadrul autorit][ii;
b) reprezentant al compartimentului de specialitate din cadrul autorit][ii ce coordoneaz] domeniul în care î\i desf]\oar]
activitatea managerul sau al compartimentului juridic;
c) reprezentant al Compartimentului financiar din cadrul autorit][ii
(3) Secretariatul comisiei are urm]toarele atribu[ii:
a) asigur] condi[iile tehnico-organizatorice pentru desf]\urarea evalu]rii, înainteaz] membrilor comisiei raportul de
activitate \i proiectul de management;
b) analizeaz] raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele umane \i de managementul
institu[iei, elaborând referate-analiz], pe care le înainteaz] comisiei de evaluare, întocme\te procesele-verbale pentru fiecare
etap] \i consemneaz] notele acordate;
c) pune la dispozi[ia membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declara[ia de confiden[ialitate \i impar[ialitate
\i [ine eviden[a acestor documente;
d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiec]rui criteriu \i a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea s] se
realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare r]spuns;
e) centralizeaz] documentele necesare efectu]rii pl][ii indemniza[iei membrilor comisiei \i secretariatului acesteia, precum
\i documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare \i diurn], dup] caz, conform prevederilor legale în
vigoare;
f) întocme\te contractele civile de prest]ri de servicii în baza c]rora membrii comisiei de evaluare, ai comisiei de solu[ionare
a contesta[iilor, precum \i ai secretariatului beneficiaz] de o indemniza[ie;
g) particip] la \edin[ele comisiei, f]r] drept de vot;
h) redacteaz] procesul-verbal final al evalu]rii, la care se ata\eaz] raportul comisiei de evaluare;
i) aduce la cuno\tin[a managerului, în scris, rezultatul evalu]rii, nota final] \i concluziile raportului întocmit de comisia
de evaluare;
j) asigur] transmiterea contesta[iilor c]tre comisia de solu[ionare a contesta[iilor;
k) asigur] aducerea la cuno\tin[a public], prin afi\are pe site-ul autorit][ii, a rezultatului final al evalu]rii, în termen de 24
de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contesta[ii sau, dup] caz, de la data solu[ion]rii acestora;
l) asigur], potrivit domeniului de competen[], consilierea comisiei în timpul desf]\ur]rii interviului, r]spunzând la
întreb]rile acesteia;
m) invit] comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prev]zut la art. 12 alin. (5).
CAPITOLUL III
Analiza \i notarea rapoartelor de activitate
ART. 12.
(1) Analiza \i notarea raportului de activitate \i a interviului se fac în baza criteriilor \i subcriteriilor prev]zute în raportul
de evaluare elaborat la solicitarea autorit][ii, cu luarea în considerare a modelului prev]zut în Anexa nr. 4.
(2) Lucr]rile \i dezbaterile din cadrul comisiei sunt confiden[iale.
(3) Evaluarea se face prin acordarea de c]tre fiecare membru al comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 10, pentru prima
etap], \i nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, f]cându-se media aritmetic] a notelor acordate de fiecare membru al
Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele dou] zecimale.
(4) Nota final] dat] de fiecare membru se calculeaz] astfel: (A + B) / 2 = ..............
(5) În situa[ia în care se înregistreaz] diferen[e mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare,
se va relua notarea. Procedura not]rii se reia ori de câte ori exist] diferen[e mai mari de 2 puncte între notele acordate de
membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etap] în parte.
(6) Rezultatul final se calculeaz] prin media aritmetic] a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, astfel:
Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x) / x
x - num]rul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare
(7) În cazul în care nota final] se situeaz] sub 7, rezultatul evalu]rii este considerat nesatisf]c]tor.
(8) Rezultatul evalu]rii, nota final] \i concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse la cuno\tin[a managerului, în
scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.
CAPITOLUL IV - Solu[ionarea contesta[iilor
ART. 13.
(1) Managerul evaluat are dreptul s] formuleze contesta[ii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea
\i desf]\urarea evalu]rii \i s] le depun] la compartimentul desemnat de autoritate, în termen de maximum 3 zile lucr]toare de
la data comunic]rii rezultatului evalu]rii.
(2) Contesta[iile se solu[ioneaz] în termen de 3 zile lucr]toare de la data expir]rii termenului pentru depunerea acesteia,
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de c]tre o comisie de solu[ionare a contesta[iilor constituit] în acest sens conform art. 21 din ordonan[a de urgen[].
ART. 14.
(1) Comisia de solu[ionare a contesta[iilor este alc]tuit] dintr-un num]r impar de membri, numi[i prin ordin sau dispozi[ie
a autorit][ii.
(2) Nu pot face parte din comisia de solu[ionare a contesta[iilor membri care au f]cut parte din comisia de evaluare sau din
secretariatul comisiei de evaluare.
(3) Membrilor comisiei de solu[ionare a contesta[iilor li se aplic] în totalitate prevederile art. 6.
(4) Comisia de solu[ionare a contesta[iilor are urm]toarele atribu[ii:
a) verific] depunerea contesta[iei, în termenul prev]zut de lege;
b) analizeaz] contesta[ia depus];
c) întocme\te procesul-verbal al \edin[ei comisiei de solu[ionare a contesta[iilor;
d) asigur] comunicarea r]spunsului la contesta[ie, în termenul legal, contestatorului.
CAPITOLUL V - Comunicarea rezultatului evalu]rii:
ART. 15.
(1) În 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contesta[ii sau, dup] caz, de la data solu[ion]rii acestora,
rezultatul final al evalu]rii este adus la cuno\tin[a public] prin grija autorit][ii.
(2) Rezultatul final al evalu]rii se aprob] prin ordin sau dispozi[ie a autorit][ii.
CAPITOLUL VI - Dispozi[ii finale
ART. 16.
Dup] finalizarea procedurii de evaluare, autoritatea va afi\a pe site raportul de activitate anual/final.
ART. 17.
Membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru solu[ionarea contesta[iilor, precum \i membrii secretariatului vor
beneficia, conform art. 52 din ordonan[a de urgen[], de o indemniza[ie în cuantum de 10% din indemniza[ia ordonatorului
principal de credite, precum \i de decontarea cheltuielilor de transport, cazare \i diurn], dup] caz, pl]tite din bugetul
autorit][ii, pe baza unor contracte civile conform prevederilor Codului civil.
ART. 18.
Toate documentele aferente organiz]rii \i desf]\ur]rii evalu]rilor de management se înregistreaz] \i se p]streaz] în arhiva
autorit][ii, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 19.
Prezentul Regulament se completeaz] cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 7
din 27 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i desf]\urare a evalu]rii finale a
managementului la Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj \i desemnarea reprezentan[ilor
Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de evaluare \i comisiei de solu[ionare a contesta[iilor
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 533 din 18.01.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 534 din 18.01.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 36 alin. (1), art.37, art. 38 alin. (1), art. 16 alin. (1) \i (2) din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 189/2008
privind managementul institu[iilor publice de cultur], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare \i
desf]\urare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare \i desf]\urare a evalu]rii
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum \i a
modelului-cadru al contractului de management;
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] Regulamentul de organizare \i desf]\urare a evalu]rii finale a managementului la Centrul de Cultur] \i
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Art] al Jude[ului S]laj, conform anexei care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. (1) Se desemneaz] doamna Pop Leti[ia, reprezentant al Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de evaluare.
(2) Se desemneaz] domnul Buta\ Dorel-Marius, reprezentant al Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de solu[ionare
a contesta[iilor.
Art. 3. Comisia de evaluare \i comisia de solu[ionare a contesta[iilor se constituie prin dispozi[ia pre\edintelui Consiliului
jude[ean, conform Regulamentului prev]zut la art. 1.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local].
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- reprezentan[ii Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de evaluare \i comisiei de solu[ionare a contesta[iilor.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.7
din 27 ianuarie 2017

REGULAMENT
de organizare \i desf]\urare a evalu]rii finale a managementului la nivelul
Centrului de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj

CAPITOLUL I - Dispozi[ii generale
ART. 1. - Evaluarea final] managementului de c]tre Consiliul Jude[ean S]laj, denumit în continuare autoritatea, pentru
Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj, denumit] în continuare institu[ia, aflat] în subordinea sa, se realizeaz] în
conformitate cu prevederile Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institu[iilor publice de
cultur], aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 269/2009, denumit] în continuare ordonan[] de urgen[] coroborate
cu prevederile Regulamentului - Cadru de organizare \i desf]\urare a evalu]rii anuale a managementului aprobat prin
Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare \i desf]\urare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului-cadru de organizare \i desf]\urare a evalu]rii managementului, a modelului-cadru al caietului
de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum \i a modelului-cadru al contractului de management
ART. 2. - Prezentul Regulament reglementeaz] procedura prin care autoritatea verific] modul în care au fost realizate
obliga[iile asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate \i este elaborat pentru evaluarea
final] a managementului realizat la nivelul Centrului de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj.
ART. 3. - (1) Evaluarea managementului se face pe baza raportului de activitate întocmit de c]tre domnul S]uca Vasile Daniel, managerul Centrului de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj, denumit în continuare managerul.
(2) Raportul de activitate se depune la sediul Consiliului jude[ean S]laj, Serviciul resurse umane.
ART. 4. Evaluarea managementului este organizat] în dou] etape, astfel:
a) prima etap]: analiza raportului de activitate;
b) a doua etap]: sus[inerea raportului de activitate de c]tre manager în cadrul unui interviu, desf]\urat la sediul autorit][ii
sau al institu[iei, conform deciziei autorit][ii.
ART. 5. - Evaluarea managementului se desf]\oar] conform urm]torului calendar:
a) 23 februarie 2017, depunerea raportului de activitate;
b) 24 februarie - 2 martie 2017, întocmirea referatelor-analiz] de c]tre secretariatul comisiei;
c) 6 martie 2017, ora 11.00, analiza raportului de activitate \i deplasarea membrilor comisiei de evaluare, în tot sau în
parte, la sediul institu[iei, dup] caz;
d) 6 martie 2017, ora 13.00, sus[inerea raportului de activitate de c]tre manager în cadrul unui interviu;
e) 6 martie 2017, ora 15.00, încheierea procedurii de evaluare;
f) 7 martie 2017, ora 15.00, aducerea la cuno\tin[a managerului a rezultatului evalu]rii;
g) 10 martie 2017, ora 13.30, termenul de depunere a contesta[iilor;
h) 15 martie 2017, ora 15.00, termenul de solu[ionare a eventualelor contesta[ii;
g) 16 martie 2017, ora 15.00, comunicarea public] a rezultatului final al evalu]rii, în urma solu[ion]rii contesta[iilor, prin
afi\are pe site-ul Consiliului Jude[ean S]laj, în condi[iile legii.
CAPITOLUL II - Organizarea \i func[ionarea comisiei de evaluare
ART. 6.
(1) Pentru desf]\urarea evalu]rii managementului institu[iei, la nivelul autorit][ii se înfiin[eaz] o comisie de evaluare, în
func[ie de specificul institu[iei, format] dintr-un num]r impar de membri.
(2) Comisia de evaluare, denumit] în continuare Comisia, alc]tuit] dintr-un reprezentant al autorit][ii \i doi speciali\ti în
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domeniu, se constituie prin dispozi[ia pre\edintelui. Reprezentantul autorit][ii este desemnat prin hot]râre a Consiliului
jude[ean S]laj.
(3) Desemnarea speciali\tilor prev]zu[i la alin. (2) se face de c]tre autoritate, [inând cont de domeniile de al institu[iei.
(4) Comisia î\i desf]\oar] activitatea în \edin[e, organizate la sediul autorit][ii sau al institu[iei, conform deciziei autorit][ii
ART. 7.
(1) Nu poate fi desemnat ca membru în comisie persoana care se afl] în una dintre urm]toarele situa[ii:
a) este so[, rud] sau afin, pân] la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competen[a legal] de a numi membrii în
comisia de evaluare, cu ceilal[i membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;
b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu
institu[ia public] de cultur] pentru care se face evaluarea managementului;
c) a avut în ultimii 2 ani sau are rela[ii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin so[/so[ie, cu managerul evaluat.
(2) Statutul de membru în comisia de evaluare este incompatibil cu cel de membru în comisia de solu[ionare a contesta[iilor.
(3) Membrii comisiei \i membrii secretariatului comisiei au obliga[ia de a depune, la momentul lu]rii la cuno\tin[] a
actului administrativ de desemnare în comisie, o declara[ie de confiden[ialitate \i impar[ialitate potrivit modelului prev]zut
în anex]. Declara[iile se p]streaz] la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evalu]rii.
(4) În cazul existen[ei unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat s] informeze de îndat] autoritatea, care
va dispune înlocuirea acestuia din comisie.
(5) În situa[ia în care membrul comisiei nu a depus declara[ia prev]zut] la alin. (3) sau nu \i-a îndeplinit obliga[ia
prev]zut] la alin. (4), autoritatea va dispune, prin ordin/dispozi[ie, încetarea calit][ii de membru al comisiei.
(6) Înc]lcarea dispozi[iilor alin. (1) - (5) va atrage, dup] caz, r]spunderea civil] ori penal], potrivit legii.
ART. 8.
(1) Membrii comisiei au urm]toarele atribu[ii:
a) studiaz] individual documentele primite în format electronic \i/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei;
b) analizeaz] solicitarea transmis] de c]tre autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare \i stabilesc punctajul \i
grila de evaluare pentru criteriile \i subcriteriile în baza c]rora se va nota raportul de activitate \i interviul;
c) stabilesc ponderea fiec]rui criteriu \i, dup] caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea s] se realizeze prin
acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare r]spuns;
d) studiaz] \i evalueaz], în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiz]
întocmite de secretariat \i a proiectului de management aprobat de autoritate;
e) se deplaseaz], dup] caz, la sediul institu[iei, to[i sau o parte dintre membri, desemna[i cu majoritate de voturi, în vederea
evalu]rii activit][ii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;
f) dezbat, analizeaz] \i acord] note pentru fiecare etap] a evalu]rii;
g) analizeaz] \i evalueaz] raportul de activitate pe baz] de interviu sus[inut de manager;
h) elaboreaz] un raport motivat asupra rezultatului ob[inut de manager în urma evalu]rii \i face recomand]ri pentru
continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management;
i) certific], prin semn]tur], toate actele \i documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei;
(2) Ponderea criteriilor \i subcriteriilor echivalent] notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate \i interviului
este validat] de membrii comisiei.
(3) Data, ordinea de zi \i locul de desf]\urare ale \edin[elor comisiei sunt anun[ate de c]tre secretariat cu cel pu[in 2 zile
înainte de desf]\urarea acestora.
ART. 9.
(1) Membrii comisiei de evaluare au obliga[ia exercit]rii mandatului cu respectarea urm]toarelor principii:
a) aplicarea corect] a legii;
b) prioritatea interesului public;
c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competen[], eficien[], corectitudine \i
con\tiinciozitate;
d) exercitarea mandatului;
e) principiul nediscrimin]rii pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;
f) principiul integrit][ii morale.
(2) Membrii comisiei de evaluare au urm]toarele obliga[ii:
a) s] cunoasc] prevederile prezentului Regulament-cadru, precum \i con[inutul proiectului de management aprobat de
autoritate;
b) s] aduc] la cuno\tin[a autorit][ii orice ingerin[] în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar
putea s] le afecteze independen[a sau impar[ialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
c) s] participe la \edin[ele de lucru \i s] respecte confiden[ialitatea deliber]rilor \i a datelor cu caracter personal, în
condi[iile legii;
d) s] nu î\i exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;
e) s] evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durat] a desf]\ur]rii procedurii de evaluare;
f) s] informeze de îndat], în scris, autoritatea în cazul existen[ei unui caz de incompatibilitate;
g) s] reia procedura not]rii, în cazul prev]zut la art. 12 alin. (5).
ART. 10.
(1) Mandatul de membru al comisiei înceteaz]:
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a) dup] finalizarea evalu]rii activit][ii managerului;
b) în cazul înc]lc]rii prevederilor legale \i ale prezentului Regulament;
c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declara[ia privind confiden[ialitatea \i impar[ialitatea;
d) renun[area din propria ini[iativ] la mandat, comunicat] în scris autorit][ii;
e) retragerea motivat] a mandatului membrului de c]tre autoritatea sau institu[ia care l-a desemnat;
f) în situa[ia în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declara[ia prev]zut] la art. 7 alin. (3) sau nu \i-a îndeplinit
obliga[ia prev]zut] la art. 7 alin. (4);
g) în alte situa[ii prev]zute de lege.
(2) În cazurile prev]zute la alin. (1) lit. b) - g), dac] acestea au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemneaz]
o alt] persoan], cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonan[a de urgen[].
(3) În cazurile prev]zute la alin. (1) lit. b) - g), dac] acestea au loc dup] începerea primei etape, autoritatea va relua
procedura de evaluare.
(4) În cazul imposibilit][ii fizice/obiective a îndeplinirii atribu[iilor asumate de c]tre un membru al comisiei, autoritatea,
dup] caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desf]\urarea etapelor de evaluare.
ART. 11.
(1) În activitatea sa comisia este sprijinit] de un secretariat, ai c]rui membri sunt desemna[i prin dispozi[ie a autorit][ii;
(2) Secretariatul comisiei are rolul de a organiza evaluarea \i este alc]tuit din reprezentan[i ai autorit][ii, dup] cum urmeaz]:
a) reprezentant al compartimentului de resurse umane din cadrul autorit][ii;
b) reprezentant al compartimentului de specialitate din cadrul autorit][ii ce coordoneaz] domeniul în care î\i desf]\oar]
activitatea managerul sau al compartimentului juridic;
c) reprezentant al Compartimentului financiar din cadrul autorit][ii
(3) Secretariatul comisiei are urm]toarele atribu[ii:
a) asigur] condi[iile tehnico-organizatorice pentru desf]\urarea evalu]rii, înainteaz] membrilor comisiei raportul de
activitate \i proiectul de management;
b) analizeaz] raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele umane \i de managementul
institu[iei, elaborând referate-analiz], pe care le înainteaz] comisiei de evaluare, întocme\te procesele-verbale pentru fiecare
etap] \i consemneaz] notele acordate;
c) pune la dispozi[ia membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declara[ia de confiden[ialitate \i impar[ialitate
\i [ine eviden[a acestor documente;
d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiec]rui criteriu \i a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea s] se
realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare r]spuns;
e) centralizeaz] documentele necesare efectu]rii pl][ii indemniza[iei membrilor comisiei \i secretariatului acesteia, precum
\i documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare \i diurn], dup] caz, conform prevederilor legale în
vigoare;
f) întocme\te contractele civile de prest]ri de servicii în baza c]rora membrii comisiei de evaluare, ai comisiei de solu[ionare
a contesta[iilor, precum \i ai secretariatului beneficiaz] de o indemniza[ie;
g) particip] la \edin[ele comisiei, f]r] drept de vot;
h) redacteaz] procesul-verbal final al evalu]rii, la care se ata\eaz] raportul comisiei de evaluare;
i) aduce la cuno\tin[a managerului, în scris, rezultatul evalu]rii, nota final] \i concluziile raportului întocmit de comisia
de evaluare;
j) asigur] transmiterea contesta[iilor c]tre comisia de solu[ionare a contesta[iilor;
k) asigur] aducerea la cuno\tin[a public], prin afi\are pe site-ul autorit][ii, a rezultatului final al evalu]rii, în termen de 24
de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contesta[ii sau, dup] caz, de la data solu[ion]rii acestora;
l) asigur], potrivit domeniului de competen[], consilierea comisiei în timpul desf]\ur]rii interviului, r]spunzând la
întreb]rile acesteia;
m) invit] comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prev]zut la art. 12 alin. (5).
CAPITOLUL III - Analiza \i notarea rapoartelor de activitate
ART. 12.
(1) Analiza \i notarea raportului de activitate \i a interviului se fac în baza criteriilor \i subcriteriilor prev]zute în raportul
de evaluare elaborat la solicitarea autorit][ii, cu luarea în considerare a modelului prev]zut în anexa nr. 4.
(2) Lucr]rile \i dezbaterile din cadrul comisiei sunt confiden[iale.
(3) Evaluarea se face prin acordarea de c]tre fiecare membru al comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 10, pentru prima
etap], \i nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, f]cându-se media aritmetic] a notelor acordate de fiecare membru al
Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele dou] zecimale.
(4) Nota final] dat] de fiecare membru se calculeaz] astfel: (A + B) / 2 = ..............
(5) În situa[ia în care se înregistreaz] diferen[e mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare,
se va relua notarea. Procedura not]rii se reia ori de câte ori exist] diferen[e mai mari de 2 puncte între notele acordate de
membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etap] în parte.
(6) Rezultatul final se calculeaz] prin media aritmetic] a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, astfel:
Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x) / x
x - num]rul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare
(7) În cazul în care nota final] se situeaz] sub 7, rezultatul evalu]rii este considerat nesatisf]c]tor.
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(8) În cazul în care rezultatul evalu]rii finale, este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou
proiect de management, în conformitate cu cerin[ele caietului de obiective întocmit de autoritate.
(9) Termenul de depunere a proiectului de management se stabile\te de c]tre autoritate.
(10) Proiectul de management depus în condi[iile alin. (8) constituie baza încheierii unui nou contract de management.
(11) Rezultatul evalu]rii, nota final] \i concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse la cuno\tin[a managerului,
în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.
CAPITOLUL IV - Solu[ionarea contesta[iilor
ART. 13.
(1) Managerul evaluat are dreptul s] formuleze contesta[ii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea
\i desf]\urarea evalu]rii \i s] le depun] la compartimentul desemnat de autoritate, în termen de maximum 3 zile lucr]toare de
la data comunic]rii rezultatului evalu]rii.
(2) Contesta[iile se solu[ioneaz] în termen de 3 zile lucr]toare de la data expir]rii termenului pentru depunerea acesteia,
de c]tre o comisie de solu[ionare a contesta[iilor constituit] în acest sens conform art. 21 din ordonan[a de urgen[].
ART. 14.
(1) Comisia de solu[ionare a contesta[iilor este alc]tuit] dintr-un num]r impar de membri, numi[i prin ordin sau dispozi[ie
a autorit][ii.
(2) Nu pot face parte din comisia de solu[ionare a contesta[iilor membri care au f]cut parte din comisia de evaluare sau din
secretariatul comisiei de evaluare.
(3) Membrilor comisiei de solu[ionare a contesta[iilor li se aplic] în totalitate prevederile art.6.
(4) Comisia de solu[ionare a contesta[iilor are urm]toarele atribu[ii:
a) verific] depunerea contesta[iei, în termenul prev]zut de lege;
b) analizeaz] contesta[ia depus];
c) întocme\te procesul-verbal al \edin[ei comisiei de solu[ionare a contesta[iilor;
d) asigur] comunicarea r]spunsului la contesta[ie, în termenul legal, contestatorului.
CAPITOLUL V - Comunicarea rezultatului evalu]rii:
ART. 15.
(1) În 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contesta[ii sau, dup] caz, de la data solu[ion]rii acestora,
rezultatul final al evalu]rii este adus la cuno\tin[a public] prin grija autorit][ii.
(2) Rezultatul final al evalu]rii se aprob] prin ordin sau dispozi[ie a autorit][ii
CAPITOLUL VI - Dispozi[ii finale
ART. 16.
Dup] finalizarea procedurii de evaluare, autoritatea va afi\a pe site raportul de activitate anual/final.
ART. 17.
Membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru solu[ionarea contesta[iilor, precum \i membrii secretariatului vor
beneficia, conform art. 52 din ordonan[a de urgen[], de o indemniza[ie în cuantum de 10% din indemniza[ia ordonatorului
principal de credite, precum \i de decontarea cheltuielilor de transport, cazare \i diurn], dup] caz, pl]tite din bugetul
autorit][ii, pe baza unor contracte civile conform prevederilor Codului civil.
ART. 18.
Toate documentele aferente organiz]rii \i desf]\ur]rii evalu]rilor de management se înregistreaz] \i se p]streaz] în arhiva
autorit][ii, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 19.
Prezentul Regulament se completeaz] cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 8
din 27 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i desf]\urare a evalu]rii finale a
managementului la Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] - ZAL}U \i desemnarea reprezentan[ilor
Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de evaluare \i comisiei de solu[ionare a contesta[iilor
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 525 din 18.01.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 526 din 18.01.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 36 alin. (1), art.37, art. 38 alin. (1), art. 16 alin. (1) \i (2) din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 189/2008
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privind managementul institu[iilor publice de cultur], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare \i
desf]\urare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare \i desf]\urare a evalu]rii
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum \i a
modelului-cadru al contractului de management;
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] Regulamentul de organizare \i desf]\urare a evalu]rii finale a managementului la Muzeul Jude[ean de
Istorie \i Art] - Zal]u, conform anexei care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. (1) Se desemneaz] domnul Cuzdriorean Adrian-Cosmin, reprezentant al Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul
comisiei de evaluare.
(2) Se desemneaz] doamna Ghilea Ioana-Lavinia,reprezentant al Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de solu[ionare
a contesta[iilor.
Art. 3. Comisia de evaluare \i comisia de solu[ionare a contesta[iilor se constituie prin dispozi[ia pre\edintelui Consiliului
jude[ean, conform Regulamentului prev]zut la art. 1.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] - Zal]u;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local].
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] - Zal]u;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- reprezentan[ii Consiliului Jude[ean S]laj în cadrul comisiei de evaluare \i comisiei de solu[ionare a contesta[iilor.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.8
din 27 ianuarie 2017

REGULAMENT
de organizare \i desf]\urare a evalu]rii finale a managementului la nivelul
Muzeului Jude[ean de Istorie \i Art] - Zal]u
CAPITOLUL I - Dispozi[ii generale
ART. 1. - Evaluarea final] managementului de c]tre Consiliul Jude[ean S]laj, denumit în continuare autoritatea, pentru
Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] - Zal]u, denumit] în continuare institu[ia, aflat] în subordinea sa, se realizeaz] în conformitate
cu prevederile Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institu[iilor publice de cultur],
aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 269/2009, denumit] în continuare ordonan[] de urgen[] coroborate cu
prevederile Regulamentului - Cadru de organizare \i desf]\urare a evalu]rii anuale a managementului aprobat prin Ordinul
nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare \i desf]\urare a concursului de proiecte de management,
a Regulamentului-cadru de organizare \i desf]\urare a evalu]rii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective,
a modelului-cadru al raportului de activitate, precum \i a modelului-cadru al contractului de management
ART. 2. - Prezentul Regulament reglementeaz] procedura prin care autoritatea verific] modul în care au fost realizate
obliga[iile asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate \i este elaborat pentru evaluarea
final] a managementului realizat la nivelul Muzeului Jude[ean de Istorie \i Art] - Zal]u.
ART. 3. - (1) Evaluarea managementului se face pe baza raportului de activitate întocmit de c]tre doamna Bejinariu
Corina - Mihaela, managerul Muzeului Jude[ean de Istorie \i Art] - Zal]u, denumit în continuare managerul.
(2) Raportul de activitate se depune la sediul Consiliului jude[ean S]laj, Serviciul resurse umane.
ART. 4. Evaluarea managementului este organizat] în dou] etape, astfel:
a) prima etap]: analiza raportului de activitate;
b) a doua etap]: sus[inerea raportului de activitate de c]tre manager în cadrul unui interviu, desf]\urat la sediul autorit][ii
sau al institu[iei, conform deciziei autorit][ii.
ART. 5. - Evaluarea managementului se desf]\oar] conform urm]torului calendar:
a) 23 februarie 2017, depunerea raportului de activitate;
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b) 24 februarie - 2 martie 2017, întocmirea referatelor-analiz] de c]tre secretariatul comisiei;
c) 7 martie 2017, ora 11.00, analiza raportului de activitate \i deplasarea membrilor comisiei de evaluare, în tot sau în
parte, la sediul institu[iei, dup] caz;
d) 7 martie 2017, ora 13.00, sus[inerea raportului de activitate de c]tre manager în cadrul unui interviu;
e) 7 martie 2017, ora 15.00, încheierea procedurii de evaluare;
f) 8 martie 2017, ora 15.00, aducerea la cuno\tin[a managerului a rezultatului evalu]rii;
g) 13 martie 2017, ora 15.00, termenul de depunere a contesta[iilor;
h) 16 martie 2017, ora 15.00, termenul de solu[ionare a eventualelor contesta[ii;
g) 17 martie 2017, ora 15.00, comunicarea public] a rezultatului final al evalu]rii, în urma solu[ion]rii contesta[iilor, prin
afi\are pe site-ul Consiliului Jude[ean S]laj, în condi[iile legii.
CAPITOLUL II - Organizarea \i func[ionarea comisiei de evaluare
ART. 6.
(1) Pentru desf]\urarea evalu]rii managementului institu[iei, la nivelul autorit][ii se înfiin[eaz] o comisie de evaluare, în
func[ie de specificul institu[iei, format] dintr-un num]r impar de membri.
(2) Comisia de evaluare, denumit] în continuare Comisia, alc]tuit] dintr-un reprezentant al autorit][ii \i doi speciali\ti în
domeniu, se constituie prin dispozi[ia pre\edintelui. Reprezentantul autorit][ii este desemnat prin hot]râre a Consiliului
jude[ean S]laj.
(3) Desemnarea speciali\tilor prev]zu[i la alin. (2) se face de c]tre autoritate, [inând cont de domeniile de al institu[iei.
(4) Comisia î\i desf]\oar] activitatea în \edin[e, organizate la sediul autorit][ii sau al institu[iei, conform deciziei autorit][ii
ART. 7.
(1) Nu poate fi desemnat ca membru în comisie persoana care se afl] în una dintre urm]toarele situa[ii:
a) este so[, rud] sau afin, pân] la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competen[a legal] de a numi membrii în
comisia de evaluare, cu ceilal[i membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;
b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu
institu[ia public] de cultur] pentru care se face evaluarea managementului;
c) a avut în ultimii 2 ani sau are rela[ii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin so[/so[ie, cu managerul evaluat.
(2) Statutul de membru în comisia de evaluare este incompatibil cu cel de membru în comisia de solu[ionare a contesta[iilor.
(3) Membrii comisiei \i membrii secretariatului comisiei au obliga[ia de a depune, la momentul lu]rii la cuno\tin[] a
actului administrativ de desemnare în comisie, o declara[ie de confiden[ialitate \i impar[ialitate potrivit modelului prev]zut
în anex]. Declara[iile se p]streaz] la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evalu]rii.
(4) În cazul existen[ei unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat s] informeze de îndat] autoritatea, care
va dispune înlocuirea acestuia din comisie.
(5) În situa[ia în care membrul comisiei nu a depus declara[ia prev]zut] la alin. (3) sau nu \i-a îndeplinit obliga[ia
prev]zut] la alin. (4), autoritatea va dispune, prin ordin/dispozi[ie, încetarea calit][ii de membru al comisiei.
(6) Înc]lcarea dispozi[iilor alin. (1) - (5) va atrage, dup] caz, r]spunderea civil] ori penal], potrivit legii.
ART. 8.
(1) Membrii comisiei au urm]toarele atribu[ii:
a) studiaz] individual documentele primite în format electronic \i/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei;
b) analizeaz] solicitarea transmis] de c]tre autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare \i stabilesc punctajul \i
grila de evaluare pentru criteriile \i subcriteriile în baza c]rora se va nota raportul de activitate \i interviul;
c) stabilesc ponderea fiec]rui criteriu \i, dup] caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea s] se realizeze prin
acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare r]spuns;
d) studiaz] \i evalueaz], în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiz]
întocmite de secretariat \i a proiectului de management aprobat de autoritate;
e) se deplaseaz], dup] caz, la sediul institu[iei, to[i sau o parte dintre membri, desemna[i cu majoritate de voturi, în vederea
evalu]rii activit][ii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;
f) dezbat, analizeaz] \i acord] note pentru fiecare etap] a evalu]rii;
g) analizeaz] \i evalueaz] raportul de activitate pe baz] de interviu sus[inut de manager;
h) elaboreaz] un raport motivat asupra rezultatului ob[inut de manager în urma evalu]rii \i face recomand]ri pentru
continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management;
i) certific], prin semn]tur], toate actele \i documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei;
(2) Ponderea criteriilor \i subcriteriilor echivalent] notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate \i interviului
este validat] de membrii comisiei.
(3) Data, ordinea de zi \i locul de desf]\urare ale \edin[elor comisiei sunt anun[ate de c]tre secretariat cu cel pu[in 2 zile
înainte de desf]\urarea acestora.
ART. 9.
(1) Membrii comisiei de evaluare au obliga[ia exercit]rii mandatului cu respectarea urm]toarelor principii:
a) aplicarea corect] a legii;
b) prioritatea interesului public;
c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competen[], eficien[], corectitudine \i
con\tiinciozitate;
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d) principiul impar[ialit][ii \i independen[ei, care oblig] la o atitudine obiectiv], neutr] fa[] de orice interes politic,
economic, social sau de alt] natur] în exercitarea mandatului;
e) principiul nediscrimin]rii pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;
f) principiul integrit][ii morale.
(2) Membrii comisiei de evaluare au urm]toarele obliga[ii:
a) s] cunoasc] prevederile prezentului Regulament-cadru, precum \i con[inutul proiectului de management aprobat de autoritate;
b) s] aduc] la cuno\tin[a autorit][ii orice ingerin[] în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar
putea s] le afecteze independen[a sau impar[ialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
c) s] participe la \edin[ele de lucru \i s] respecte confiden[ialitatea deliber]rilor \i a datelor cu caracter personal, în
condi[iile legii;
d) s] nu î\i exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;
e) s] evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durat] a desf]\ur]rii procedurii de evaluare;
f) s] informeze de îndat], în scris, autoritatea în cazul existen[ei unui caz de incompatibilitate;
g) s] reia procedura not]rii, în cazul prev]zut la art. 12 alin. (5).
ART. 10.
(1) Mandatul de membru al comisiei înceteaz]:
a) dup] finalizarea evalu]rii activit][ii managerului;
b) în cazul înc]lc]rii prevederilor legale \i ale prezentului Regulament;
c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declara[ia privind confiden[ialitatea \i impar[ialitatea;
d) renun[area din propria ini[iativ] la mandat, comunicat] în scris autorit][ii;
e) retragerea motivat] a mandatului membrului de c]tre autoritatea sau institu[ia care l-a desemnat;
f) în situa[ia în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declara[ia prev]zut] la art. 7 alin. (3) sau nu \i-a îndeplinit
obliga[ia prev]zut] la art. 7 alin. (4);
g) în alte situa[ii prev]zute de lege.
(2) În cazurile prev]zute la alin. (1) lit. b) - g), dac] acestea au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemneaz]
o alt] persoan], cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonan[a de urgen[].
(3) În cazurile prev]zute la alin. (1) lit. b) - g), dac] acestea au loc dup] începerea primei etape, autoritatea va relua
procedura de evaluare.
(4) În cazul imposibilit][ii fizice/obiective a îndeplinirii atribu[iilor asumate de c]tre un membru al comisiei, autoritatea,
dup] caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desf]\urarea etapelor de evaluare.
ART. 11.
(1) În activitatea sa comisia este sprijinit] de un secretariat, ai c]rui membri sunt desemna[i prin dispozi[ie a autorit][ii;
(2) Secretariatul comisiei are rolul de a organiza evaluarea \i este alc]tuit din reprezentan[i ai autorit][ii, dup] cum urmeaz]:
a) reprezentant al compartimentului de resurse umane din cadrul autorit][ii;
b) reprezentant al compartimentului de specialitate din cadrul autorit][ii ce coordoneaz] domeniul în care î\i desf]\oar]
activitatea managerul sau al compartimentului juridic;
c) reprezentant al Compartimentului financiar din cadrul autorit][ii
(3) Secretariatul comisiei are urm]toarele atribu[ii:
a) asigur] condi[iile tehnico-organizatorice pentru desf]\urarea evalu]rii, înainteaz] membrilor comisiei raportul de
activitate \i proiectul de management;
b) analizeaz] raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele umane \i de managementul
institu[iei, elaborând referate-analiz], pe care le înainteaz] comisiei de evaluare, întocme\te procesele-verbale pentru fiecare
etap] \i consemneaz] notele acordate;
c) pune la dispozi[ia membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declara[ia de confiden[ialitate \i impar[ialitate
\i [ine eviden[a acestor documente;
d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiec]rui criteriu \i a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea s] se
realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare r]spuns;
e) centralizeaz] documentele necesare efectu]rii pl][ii indemniza[iei membrilor comisiei \i secretariatului acesteia, precum
\i documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare \i diurn], dup] caz, conform prevederilor legale în
vigoare;
f) întocme\te contractele civile de prest]ri de servicii în baza c]rora membrii comisiei de evaluare, ai comisiei de solu[ionare
a contesta[iilor, precum \i ai secretariatului beneficiaz] de o indemniza[ie;
g) particip] la \edin[ele comisiei, f]r] drept de vot;
h) redacteaz] procesul-verbal final al evalu]rii, la care se ata\eaz] raportul comisiei de evaluare;
i) aduce la cuno\tin[a managerului, în scris, rezultatul evalu]rii, nota final] \i concluziile raportului întocmit de comisia
de evaluare;
j) asigur] transmiterea contesta[iilor c]tre comisia de solu[ionare a contesta[iilor;
k) asigur] aducerea la cuno\tin[a public], prin afi\are pe site-ul autorit][ii, a rezultatului final al evalu]rii, în termen de 24
de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contesta[ii sau, dup] caz, de la data solu[ion]rii acestora;
l) asigur], potrivit domeniului de competen[], consilierea comisiei în timpul desf]\ur]rii interviului, r]spunzând la
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întreb]rile acesteia;
m) invit] comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prev]zut la art. 12 alin. (5).
CAPITOLUL II- Analiza \i notarea rapoartelor de activitate
ART. 12.
(1) Analiza \i notarea raportului de activitate \i a interviului se fac în baza criteriilor \i subcriteriilor prev]zute în raportul
de evaluare elaborat la solicitarea autorit][ii, cu luarea în considerare a modelului prev]zut în anexa nr. 4.
(2) Lucr]rile \i dezbaterile din cadrul comisiei sunt confiden[iale.
(3) Evaluarea se face prin acordarea de c]tre fiecare membru al comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 10, pentru prima
etap], \i nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, f]cându-se media aritmetic] a notelor acordate de fiecare membru al
Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele dou] zecimale.
(4) Nota final] dat] de fiecare membru se calculeaz] astfel: (A + B) / 2 = ..............
(5) În situa[ia în care se înregistreaz] diferen[e mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare,
se va relua notarea. Procedura not]rii se reia ori de câte ori exist] diferen[e mai mari de 2 puncte între notele acordate de
membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etap] în parte.
(6) Rezultatul final se calculeaz] prin media aritmetic] a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, astfel:
Rezultatul final = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x) / x
x - num]rul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare
(7) În cazul în care nota final] se situeaz] sub 7, rezultatul evalu]rii este considerat nesatisf]c]tor.
(8) În cazul în care rezultatul evalu]rii finale, este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou
proiect de management, în conformitate cu cerin[ele caietului de obiective întocmit de autoritate.
(9) Termenul de depunere a proiectului de management se stabile\te de c]tre autoritate.
(10) Proiectul de management depus în condi[iile alin. (8) constituie baza încheierii unui nou contract de management.
(11) Rezultatul evalu]rii, nota final] \i concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse la cuno\tin[a managerului,
în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.
CAPITOLUL IV - Solu[ionarea contesta[iilor
ART. 13.
(1) Managerul evaluat are dreptul s] formuleze contesta[ii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea
\i desf]\urarea evalu]rii \i s] le depun] la compartimentul desemnat de autoritate, în termen de maximum 3 zile lucr]toare de
la data comunic]rii rezultatului evalu]rii.
(2) Contesta[iile se solu[ioneaz] în termen de 3 zile lucr]toare de la data expir]rii termenului pentru depunerea acesteia,
de c]tre o comisie de solu[ionare a contesta[iilor constituit] în acest sens conform art. 21 din ordonan[a de urgen[].
ART. 14.
(1) Comisia de solu[ionare a contesta[iilor este alc]tuit] dintr-un num]r impar de membri, numi[i prin ordin sau dispozi[ie
a autorit][ii.
(2) Nu pot face parte din comisia de solu[ionare a contesta[iilor membri care au f]cut parte din comisia de evaluare sau din
secretariatul comisiei de evaluare.
(3) Membrilor comisiei de solu[ionare a contesta[iilor li se aplic] în totalitate prevederile art. 6.
(4) Comisia de solu[ionare a contesta[iilor are urm]toarele atribu[ii:
a) verific] depunerea contesta[iei, în termenul prev]zut de lege;
b) analizeaz] contesta[ia depus];
c) întocme\te procesul-verbal al \edin[ei comisiei de solu[ionare a contesta[iilor;
d) asigur] comunicarea r]spunsului la contesta[ie, în termenul legal, contestatorului.
CAPITOLUL V - Comunicarea rezultatului evalu]rii:
ART. 15.
(1) În 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contesta[ii sau, dup] caz, de la data solu[ion]rii acestora,
rezultatul final al evalu]rii este adus la cuno\tin[a public] prin grija autorit][ii.
(2) Rezultatul final al evalu]rii se aprob] prin ordin sau dispozi[ie a autorit][ii.
CAPITOLUL VI - Dispozi[ii finale
ART. 16.
Dup] finalizarea procedurii de evaluare, autoritatea va afi\a pe site raportul de activitate anual/final.
ART. 17.
Membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru solu[ionarea contesta[iilor, precum \i membrii secretariatului vor
beneficia, conform art. 52 din ordonan[a de urgen[], de o indemniza[ie în cuantum de 10% din indemniza[ia ordonatorului
principal de credite, precum \i de decontarea cheltuielilor de transport, cazare \i diurn], dup] caz, pl]tite din bugetul
autorit][ii, pe baza unor contracte civile conform prevederilor Codului civil.
ART. 18.
Toate documentele aferente organiz]rii \i desf]\ur]rii evalu]rilor de management se înregistreaz] \i se p]streaz] în arhiva
autorit][ii, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 19.
Prezentul Regulament se completeaz] cu prevederile legale în vigoare aplicabile.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 9
din 27 ianuarie 2017
privind aprobarea re[elei unit][ilor de înv][]mânt special de stat care vor func[iona în jude[ul
S]laj în anul \colar 2017-2018
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 664 din 20.01.2017 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 665 din 20.01.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- Legea educa[iei na[ionale;
- adresa Inspectoratului \colar Jude[ean S]laj nr. 663 din 20.01.2017 prin care se comunic] avizul conform privind
organizarea re[elei \colare de înv][]mânt special liceal \i special postliceal pentru anul \colar 2017-2018;
- art.91 alin.(5) lit.a) din Legea privind administra[ia public] local] nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] organizarea re[elei \colare de înv][]mânt special de stat care va func[iona în jude[ul S]laj în anul \colar
2017-2018, conform anexei care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia Juridic] \i Administra[ie Local];
- Centrul |colar Pentru Educa[ie Incluziv];
- Inspectoratul |colar Jude[ean S]laj.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia Juridic] \i Administra[ie Local];
- Centrul |colar Pentru Educa[ie Incluziv];
- Inspectoratul |colar Jude[ean S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.9
din 27 ianuarie 2017

RE{EAUA UNIT}{ILOR DE ÎNV}{}MÂNT SPECIAL DE STAT
CARE VOR FUNC{IONA ÎN JUDE{UL S}LAJ ÎN ANUL |COLAR 2017-2018
RE{EAUA PROPUS} 2017-2018
Nr.

Jude[

Crt.

Mediu

Denumirea unit][ii de înv][]mânt cu personalitate

Urban/Rural

juridic] – Adresa, nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de

personalitate juridic] – Adresa, nr.

înv][]mânt

telefon/fax/e-mail/niveluri de înv][]mânt

Denumirea unit][ii de înv][]mânt f]r]

ÎNV}{}MÂNT SPECIAL
1.

S]laj

Urban

Centrul \colar pentru Educa[ie Incluziv] |imleu

Centrul \colar pentru Educa[ie Incluziv]

Silvaniei

« Speran[a » Zal]u

Loc.|imleu Silvaniei, str. N.B]lcescu, nr.19,

Loc. Zal]u, \tr. Cri\an, nr.4,

tel.0260678241,

tel :0371166714, fax :0372873230,

e-mail:\\peciala@yahoo.com

e-mail:\coalasperan[a@yahoo.com

primar, gimnazial,profe\ional, ciclul inferior liceu

pre\colar, primar, gimnazial
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 10
din 27 ianuarie 2017
privind constatarea desfiin[]rii Camerei Agricole a Jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 555 din 18.01.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 556 din 18.01.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 157/2016 privind unele m]suri pentru reorganizarea unor structuri aflate în
subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii \i Dezvolt]rii Rurale;
- prevederile Hot]rârii Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, func[ionarea \i stabilirea atribu[iilor direc[iilor
pentru agricultur] jude[ene \i a municipiului Bucuresti;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a) \i alin. 2 lit. b);
În temeiul a 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 constat] desfiin[area, prin efectul legii, a Camerei Agricole a Jude[ului S]laj prin preluarea activit][ii, patrimoniului
\i personalului acesteia, de c]tre Direc[ia pentru Agricultur] a Jude[ului S]laj.
Art. 2. Începând cu data prezentei hot]râri î\i înceteaz] aplicabilitatea Hot]r`rea Consiliului Jude[ean nr. 1 din 29
ianuarie 2010 privind înfiin[area Camerei Agricole a Jude[ului S]laj.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[a economic];
- Direc[ia pentru Agricultur] a Jude[ului S]laj;
- Trezoreria Municipiului Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 11
din 27 ianuarie 2017
privind închirierea, prin licita[ie public], a unui spa[iu din imobilul situat în municipiul Zal]u, str.
P]cii, nr. 10, aflat în domeniul privat al jude[ului
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 461/17.01.2017 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 462 / 17.01.2017 al Direc[iei tehnice;
- prevederile art. 1777 \i urm]toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) \i alin. (4) lit. a), precum \i ale art. 123 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale
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,
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HOT}R}|TE:
Art. 1. (1) Se aprob] închirierea, prin licita[ie public], cu destina[ia de cabinet de tehnic] dentar], a unui spa[iu în
suprafa[] de 12,85 mp \i a spa[iului comun aferent în suprafa[] de 10,28 mp, din imobilul situat în municipiul Zal]u, strada
P]cii nr. 10, aflat în domeniul privat al jude[ului, având elementele de identificare prev]zute în Anexa nr.1, care face parte
integrant] din prezenta hot]râre.
(2) Pre[ul de pornire a licita[iei este de 17 lei/mp/lun] pentru cabinet medical \i 16 lei/mp/lun] pentru spa[iul comun aferent
Art. 2. Durata închirierii este pân] la data de 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii prin act adi[ional cu cel mult aceea\i perioad].
Art. 3. Se aprob] caietul de sarcini, conform Anexei nr.2, care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia economic].
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia economic].

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.11
din 27 ianuarie 2017

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.11
din 27 ianuarie 2017

CAIET DE SARCINI,
privind închirierea, prin licita[ie public], a unui spa[iu din imobilul situat în municipiul Zal]u, str. P]cii, nr. 10, aflat în domeniul
privat al jude[ului
1. Denumirea \i sediul autorit][ii administra[iei publice care organizeaz] licita[ia public] cu strigare: Consiliul Jude[ean S]laj, Zal]u, P-[a 1
Decembrie 1918, nr.12, telefon: 0260-614120; fax: 0260-661097.
2. Obiectul \i scopul procedurii de licita[ie: închirierea unui spa[iu cu destina[ia de cabinet de tehnic] dentar], în suprafa[] de 12,85
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mp, \i a spa[iului comun aferent în suprafa[] de 10,28 mp, 2 din imobilul situat în municipiul Zal]u, strada P]cii nr.10, aflat în domeniul
privat al jude[ului
3. Durata închirierii: este pân] la data de 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii prin act adi[ional cu cel mult aceea\i perioad].
4. Condi[ii de desf]\urare a procedurii de închiriere:
4.1. Procedura de atribuire a închirierii este licita[ie public] deschis] cu strigare.
4.2. La licita[ie pot participa persoane juridice \i persoane fizice autorizate care desf]\oar] activit][i în domeniul s]n]t][ii.
4.3. Pre[ul de pornire a licita[iei este de 17 lei/mp/lun] pentru cabinet medical \i 16 lei/mp/lun] pentru spa[iul comun aferent. Pasul de licita[ie
este de 0,50 lei/mp/lun].
4.4. Taxa de participare este de 100,00 de lei \i se va depune la casieria institu[iei.
5. Organizarea licita[iei:
5.1. Licita[ia se va desf]\ura la sediul Consiliului Jude[ean S]laj, P-[a 1 Decembrie 1918, nr. 12, corpul B, camera 11.
5.2. Data licita[iei se va specifica în anun[ul de licita[ie.
5.3. Comisia de licita[ie se va constitui prin dispozi[ia pre\edintelui Consiliului jude[ean S]laj.
5.4. Atribuirea contractului de închiriere - ofertantului care îndepline\te condi[iile de participare \i ofer] pre[ul cel mai mare.
5.5. În caz de neadjudecare licita[ia public] se va relua dup] 10 zile.
6. Condi[ii de participare:
6.1. La licita[ie pot participa persoane juridice \i persoane fizice care desf]\oar] activit][i în domeniul s]n]ta[ii.
6.2. Oferta va con[ine urm]toarele documente:
a) Dovada achit]rii datoriilor c]tre bugetul de stat \i bugetul local;
(Certificat de atestare fiscal]) \i ( Certificat fiscal privind impozitele \i taxele ) ;
b) Dovada achit]rii datoriilor fa[] de Jude[ul S]laj;
c) Documentul care s] ateste forma juridic] a solicitantului:
- copie certificat de înmatriculare sau certificat constatator eliberat de Registrul Comer[ului;
- copie carte de identitate ;
d) taxa de participare în sum] de 100,00 lei, sum] care se depune la casieria institu[iei;
7. Principalele obliga[ii ale p]r[ilor
7.1. Chiria\ul va pl]ti pe întreaga durat] a contractului de închiriere chiria, impozitele \i taxele privind bunul închiriat.
7.2. Modul de achitare a chiriei \i clauzele se vor stabili prin contractul de închiriere.
7.3. Chiria\ul are obliga[ia s] utilizeze spa[iul numai potrivit scopului pentru care a fost închiriat.
7.4. Chiria\ul are obliga[ia s] asigure între[inerea \i paza bunului închiriat, orice lucr]ri de modernizare, consolidare se efectueaz] numai cu
acordul, avizul prealabil al Consiliului Jude[ean S]laj;
7.5. Proprietarul are obliga[ia s] predea chiria\ului bunul pe baza unui proces verbal de predare - primire.
7.6. Proprietarul are obliga[ia s] asigure încheierea contractului de închiriere.
7.7. Proprietarul are dreptul s] modifice sau s] denun[e unilateral contractul de închiriere, f]r] nicio preten[ie din partea celeilalte p]r[i.
8. Dispozi[ii finale
8.1. Drepturile \i obliga[iile p]r[ilor se stabilesc prin contractul de închiriere

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 12
din 27 ianuarie 2017
privind închirierea unui spa[iu din imobilul situat în Zal]u, str. Salcâmilor nr. 1,
aflat în domeniul public al jude[ului
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 552/18.01.2017 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul comun de specialitate nr. 553/18.01.2017 al Direc[iei tehnice \i al Direc[iei economice;
- prevederile art. 1777 \i urm]toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- art.14 \i 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) \i alin. (4) lit.a), precum \i ale art. 123 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale
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] închirierea, prin licita[ie public], a spa[iilor în suprafa[] total] de 703 mp aflate la etajul 3 al imobilului

23

situat în Zal]u, str. Salcâmilor nr. 1, notat în C.F. nr. 65159, num]r cadastral 65159 - C7 - Cl]dire cu spa[ii administrative \i
locative P+3.
Art. 2. (1) Pre[ul de pornire al licita[iei este de 3,83 lei/mp/lun].
(2) Durata închirierii este de 5 ani de la data încheierii contractului, cu posibilitatea prelungirii acesteia, prin act adi[ional,
cu cel mult aceea\i durat].
Art. 3. Se aprob] caietul de sarcini, conform Anexei, care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia economic];
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia economic].

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

CAIET DE SARCINI,
privind închirierea unui spa[iu din imobilul situat în Zal]u,
str. Salcâmilor nr. 1, aflat în domeniul public al jude[ului

Anex]
la Hot]r`rea nr.12 din
27 ianuarie 2017

1. Denumirea \i sediul autorit][ii administra[iei publice care organizeaz] licita[ia public] cu strigare: Jude[ul S]laj,
Zal]u, P-[a 1 Decembrie 1918, nr.12, telefon: 0260-614120; fax: 0260-661097.
2. Obiectul \i scopul procedurii de licita[ie: închirierea etajului 3 din imobilul situat în Zal]u, str. Salcâmilor nr. 1, aflat
în domeniul public al jude[ului, având suprafa[a total] de 703 mp.
3. Durata închirierii: este de 5 ani de la data încheierii contractului, cu posibilitatea prelungirii acesteia, prin act adi[ional,
cu cel mult aceea\i durat].
4. Condi[ii de desf]\urare a procedurii de închiriere:
4.1. Procedura de atribuire a închirierii este licita[ie public] deschis] cu strigare.
4.2. La licita[ie pot participa asocia[ii \i funda[ii.
4.3. Pre[ul de pornire al licita[iei 3,83 lei/mp/lun]. Pasul de licita[ie este de 0,50 lei/mp/lun].
4.4. Taxa de participare este de 100,00 de lei \i se va depune la casieria institu[iei.
5. Organizarea licita[iei:
5.1. Licita[ia se va desf]\ura la sediul Consiliului Jude[ean S]laj, P-[a 1 Decembrie 1918, nr. 12, corpul B, camera 11.
5.2. Data licita[iei se va specifica în anun[ul de licita[ie.
5.3. Comisia de licita[ie se va constitui prin dispozi[ia pre\edintelui Consiliului jude[ean S]laj.
5.4. În caz de neadjudecare, licita[ia public] se va relua dup] 10 zile.
6. Condi[ii de participare:
6.1. Oferta va con[ine urm]toarele documente:
a) Actul de identitate al reprezentantului legal;
b) Împuternicire semnat] de reprezentantul legal, dac] este cazul;
c) Documentul care s] ateste forma juridic] a solicitantului;
d) Dovada achit]rii datoriilor c]tre bugetul de stat \i bugetul local;
e) Dovada achit]rii datoriilor fa[] de Jude[ul S]laj;
f) Dovada achit]rii taxei de participare în cuantum de 100,00 lei, sum] care se depune la casieria institu[iei;
7. Principalele obliga[ii ale p]r[ilor
7.1. Chiria\ul va pl]ti pe întreaga durat] a contractului de închiriere chiria \i cheluielile utile privind bunul închiriat.
7.2. Modul de achitare a chiriei \i clauzele se vor stabili prin contractul de închiriere.
7.3. Chiria\ul are obliga[ia s] asigure între[inerea \i paza bunului închiriat; orice lucr]ri de modernizare, consolidare se
efectueaz] numai cu acordul/avizul prealabil al Consiliului Jude[ean S]laj;
7.4. Proprietarul are obliga[ia s] predea chiria\ului bunul pe baza unui proces verbal de predare - primire.
7.5. Proprietarul are obliga[ia s] asigure încheierea contractului de închiriere.
7.6. Proprietarul are dreptul s] modifice sau s] denun[e unilateral contractul de închiriere, în cazul în care interesul
s]u o impune.
8. Dispozi[ii finale
8.1. Drepturile \i obliga[iile p]r[ilor se stabilesc prin contractual de închiriere.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 13
din 27 ianuarie 2017
privind stabilirea condi[iilor pentru închirierea unui spa[iu dintr-un imobil situat în comuna
Ileanda, proprietate public] a jude[ului S]laj, aflat în administrarea
Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 582 din 19.01.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul comun de specialitate nr. 584 din 19.01.2017 al Direc[iei tehnice \i al Direc[iei economice;
- prevederile art. 14 - 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- art. 1.777 \i urm]toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- art. 123 alin. (1) \i alin. (2) 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] închirierea, prin licita[ie public], a unui spa[iu în suprafa[] de 49,16 mp, cu destina[ia de cabinet
medical, din imobilul situat în comuna Ileanda, jude[ul S]laj, aflat în domeniul public al jude[ului \i administrarea Direc[iei
Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilul S]laj, identificat în CF nr. 455/N.
(2) Licita[ia va fi organizat] de c]tre Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, pe baza unui caiet
de sarcini aprobat prin dispozi[ia Directorului executiv.
(3) Pre[ul de pornire al licita[iei este de 3,2 lei/mp/lun].
(4) Durata închirierii este de 5 ani de la data încheierii contractului, cu posibilitatea prelungirii acesteia, prin act adi[ional,
cu cel mult aceea\i perioad].
Art. 2. Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, în calitate administrator, are obliga[ia s] vireze
lunar 50% din chiria încasat] c]tre bugetul Jude[ului S]laj.
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;
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

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

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

HOT}RÂREA nr. 14
din 27 ianuarie 2017
privind avizarea Regulamentului \i a criteriilor de atribuire a locuin[elor de serviciu date în
administrarea Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 407 din 16.01.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
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- raportul de specialitate nr. 409 din 16.01.2017 al Compartimentului managementul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u;
- prevederile Legii locuin[ei nr. 114/1996, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- 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, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Avizarea Regulamentului \i criteriilor de atribuire a locuin[elor de serviciu date în administrarea Spitalului
Jude[ean de Urgen[] Zal]u, conform anexei care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia economic];
- Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.14
din 27 ianuarie 2017

REGULAMENT
DE ATRIBUIRE A LOCUIN{ELOR DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL ANGAJAT ÎN CADRUL SPITALULUI
JUDE{EAN DE URGEN{} ZAL}U
La întocmirea prezentului Regulament s-au avut în vedere prevederile Legii locuin[ei nr. 114/1996, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Prevederile prezentului Regulament se aplic] numai personalului angajat în baza unui Contract individual de munc] cu timp integral sau par[ial
în cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u.
Are dreptul la atribuirea unei locuin[e de serviciu personalul contractual angajat în cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[] ZAL}U dac],
împreun] cu so[ul/so[ia nu de[ine sau nu a de[inut o alt] locuin[] în proprietate sau nu este beneficiar al unui contract de închiriere al unei locuin[e
aflat] în proprietatea statului sau al unit][ii administrativ teritoriale, situate atât în municipiul ZAL}U sau în localit][i limitrofe/situate la o distan[]
de pân] la 30 de km de municipiul Zal]u.
Restric[ia referitoare la nede[inerea unei locuin[e în proprietate nu are în vedere locuin[ele înstr]inate în urma unei ac[iuni de partaj sau
locuin[ele trecute în proprietatea statului în mod abuziv \i care nu au fost retrocedate în natur].
În vederea atribuirii locuin[elor de serviciu, se vor da publicit][ii prin afi\are la sediul \i pe site-ul Spitalului, locuin[ele de serviciu disponibile,
prezentul Regulament, criteriile stabilite, actele justificative necesare care trebuie s] înso[easc] solicitarea de repartizare, locul de primire a cererilor
\i data limit] de depunere a cererii.
Atribuirea locuin[elor de serviciu se va face cu prioritate c]tre medici \i alt personal cu studii superioare din domenii în care spitalul are deficit
de personal.
Modul de atribuire a locuin[elor de serviciu este prin închiriere direct] de c]tre Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u, în baza propunerilor
Comisiei de analiz] a cererilor, în urma aplic]rii criteriilor stabilite prin prezentul Regulament.
Solicit]rile de repartizare a unei locuin[e de serviciu vor fi analizate \i solu[ionate de c]tre o Comisie constituit] la nivelul spitalului, prin
Decizie a managerului Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u. Comisia va fi format] din pre\edinte, 2 membri, un secretar, \i câte un supleant pentru
fiecare persoan] desemnat], pentru buna desf]\urare a lucr]rilor comisiei \i pentru asigurarea continuit][ii \i a cvorumului membrilor.
Persoanele desemnate s] fac] parte din comisie vor semna o declara[ie pe propria r]spundere în care vor preciza c] nu se afl] în situa[ie de
incompatibilitate ( nu sunt rude sau afini pân] la gradul IV inclusiv cu solicitan[ii) \i se oblig] s]-\i exercite atribu[iile cu impar[ialitate.
Lucr]rile comisiei vor fi consemnate în procese verbale care trebuie s] cuprind] analiza \i evaluarea solicit]rilor de repartizare a locuin[elor
de serviciu, precum \i motivele de admitere sau de respingere a ascestora.
Fiecare solicitare de repartizare este evaluat] în func[ie de criteriile stabilite prin Regulament, iar punctajul final se stabile\te ca urmare a
deliber]rii membrilor comisiei. Repartizarea locuin[elor de serviciu se face cu majoritate simpl] de voturi a membrilor comisiei, [inând cont de
dispozi[iile Regulamentului \i decizia motivat] a managerului spitalului, acolo unde situa[ia o impune.
Criterii de atribuire a locuin[elor de serviciu:
1. studii absolvite;
2. func[ia de[inut] în cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u;
3. situa[ia locativ] a solicitantului;
4. situa[ia familial] a solicitantului;
5. locul de domiciliu;
În caz de egalitate se va avea în vedere punctajul realizat de fiecare solicitant per criteriu, în ordinea descresc]toare a ponderii criteriilor. În caz
de imposibilitate de departajare, decide motivat managerul Spitalului. Pentru a atrage personal medical specializat, în cazul celor care de[in titlul
de doctor în domeniul medical se va acorda un punctaj suplimentar de 30 de puncte. Atribuirea locuin[elor de serviciu se va face în ordinea
descresc]toare a punctajului ob[inut.
Hot]rârile comisiei pot fi contestate la Comitetul director al spitalului, în termen de 5 (cinci) zile de la comunicare, care le va solu[iona motivat,
într-u termen maxim de 5 (cinci) zile de la data depunerii contesta[iei. În caz de rezolvare nefavorabil], contesta[ia poate fi adresat] instan[ei,
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competente potrivit prevederilor legale.
Solicitarea de repartizare privind atribuirea unei locuin[e de serviciu va fi depus] la Secretariatul Spitalului Jude[ean de Urgen[] ZAL}U \i va
fi înso[it] de urm]toarele înscrisuri:
a) declara[ie pe propria r]spundere a solicitantului \i a so[ului/so[iei c] îndeplinesc condi[iile prev]zute de prezentul Regulament;
b) actul de identitate ( buletin/ carte de identitate) al solicitantului \i, dup] caz, al so[ului/ so[iei, în copie;
c) copie a certificatului de c]s]torie al solicitantului, dup] caz;
d) copie a actului de identitate ( buletin/ carte de identitate) sau a certificatului de na\tere al persoanelor aflate în între[inere;
e) angajamentul prin care se oblig] s] comunice în scris, în termen de 2 zile de la ivirea oric]rei situa[ii, orice schimbare intervenit], de natura
s] modifice dreptul \i calitatea sa de beneficiar al locuin[ei de serviciu (demisie, disponibilizare, mutare în alt] localitate, dobândirea unei locuin[e
personale, etc). Comunicarea se va depune la Secretariatul Spitalului, în aten[ia managerului.
f) alte documente solicitate conform criteriilor de atribuire.
Solicit]rile de atribuire a unei locuin[e de serviciu, împreun] cu documentele anexate, se p]streaz] la secretariatul Spitalului Jude[ean de
Urgen[] ZAL}U \i vor fi avute în vedere cu ocazia atribuirii de noi locuin[e de serviciu.
Se va urm]ri ca, în m]sura posibilit][ilor, la atribuirea locuin[elor de serviciu num]rul de camere al locuin[ei sa fie în concordan[] cu num]rul
membrilor de familie. Prin familie se în[elege so[/so[ie \i copiii afla[i în între[inere, p]rin[ii so[ilor, dac] locuiesc \i gospod]resc împreun].
Chiriile pentru locuin[ele de serviciu se stabilesc în baza criteriilor prev]zute la art. 26 \i urm]toarele din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului
nr. 40/1999, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Contractul de închiriere este anex] la contractul individual de munc] \i va fi înso[it de urm]toarele documente:
proces verbal de predare primire a locuin[ei;
fi\a suprafe[ei locative închiriate;
fi\a de calcul pentru stabilirea chiriei lunare;
Contractul de închiriere \i anexele sale vor fi semnate de c]tre managerul spitalului \i de c]tre chiria\.
Titularii contractelor de închiriere nu pot ceda, cu niciun titlu, c]tre ter[i, spa[iul locativ atribuit cu titlu de locuin[] de serviciu. De asemenea
chiria\ul are obliga[ia conserv]rii \i între[inerii locuin[ei ca un bun gospodar. Plata utilit][ilor cade în sarcina exclusiv] a beneficiarului contractului
de închiriere.
Din sumele încasate din chiriile pl]tite de persoanele care beneficiaz] de locuin[] de serviciu 50% se vireaz] în bugetul Jude[ului S]laj. Neplata
în termen a chiriei atrage penalit][ile prev]zute de lege, cuantumul acestora putând dep]\i cuantumul chiriei restante. Neplata chiriei \i a utilit][ilor
timp de 2 luni consecutiv duce la rezilierea contractului, chiria\ul urmând a fi obligat la p]r]sirea locuin[ei în termen de 5 zile de la constatarea
acestui fapt, pierzând dreptul de a mai beneficia în viitor de o locuin[] de serviciu în condi[iile prezentului Regulament.
Contractul de închiriere a locuin[ei de serviciu înceteaz] de drept la data încet]rii contractului individual de munc] al titularului, în condi[iile
legii, sau în situa[ia dobândirii unei locuin[e proprietate de c]tre titular sau so[ul/ so[ia acestuia.
Criteriile de repartizare a locuin[elor de serviciu
l. Studii absolvite
medic:
- primar
- 35 puncte
- specialist
- 30 puncte
- rezident
- 25 puncte
- farmacist, biolog, chimist, biochimist, psiholog, sociolog - principa
- 20 puncte
- farmacist, biolog, chimist, biochimist, psiholog, sociolog - specialist
- 15 puncte
- farmacist, biolog, chimist, biochimist, psiholog, sociolog - debutant
- 10 puncte
- asistent social, fizician, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, studii superioare în alte domenii
- 15 puncte
- studii medii/postliceale
- 10 puncte
- studii gimnaziale
- 5 puncte
Acte doveditoare ce urmeaz] a fi depuse: - copie de pe diploma de absolvire
2.Func[ia unic]
- \ef sec[ie/ compartiment /serviciu/ asistent sef / medic ambulator f]r] corespondent în sec[ie alte posturi unice conform organigramei
- 10 puncte
Acte doveditoare ce urmeaz] s] fie depuse: Adeverin[] de la Biroul Resurse Umane
3. Situa[ia locativ]:
- chiria\ în spa[iu din fond locativ privat
- 15 puncte
- tolerat în spa[iu
- 10 puncte
- suprafa[a locuibil] de[inut] (cu chirie, tolerat în spa[iu): - mp/locatar a) mai mare de 15 mp \i pân] la 18 mp inclusiv
- 5 puncte
b) mai mare de 8 mp \i pân] la 15 mp inclusiv
- 10 puncte
c) mai mic] de 8 mp
-15 puncte
Acte doveditoare ce urmeaz] a fi depuse în copie: contract de închiriere înregistrat la Adminstra[ia Finan[elor Publice/declara[ia proprietarului
locuin[ei unde are domiciliul stabil sau re\edin[a men[ionate în Cartea de identitate.
NOTÃ:
În cazul persoanelor tolerate în spa[iu, toat] suprafa[a locativ] a imobilului se împarte la num]rul total al locatarilor, în care sunt inclu\i \i
cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuin[], dar care locuiesc în acela\i imobil.
În cazul spa[iilor locative închiriate, suprafa[a locativ] de[inut] conform contractului de închiriere se împarte numai la num]rul membrilor
familiei solicitantului de locuin[]. La stabilirea num]rului de membri ai familiei solicitantului de locuin[] se va avea în vedere componen[a
familiei, a\a cum este definit] în prezentul Regulament.
4. Situa[ia familial]:
- c]s]torit
- nec]s]torit
- copii în între[inere:
- un copil în între[inere
- doi copii în între[inere
- trei sau mai mul[i copii în între[inere

- 10 puncte
- 5 puncte
- 5 puncte
- 10 puncte
- 15 puncte
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- alte persoane în între[inere
Acte doveditoare ce urmeaz] a fi depuse:
- certificate de c]s]torie
- certificate de na\tere copii
- certificate de deces
- copie Sentin[]/ certificat/ act notarial de divor[
5. Locul de domiciliu
- distan[] peste 50 km
- distan[] cuprins] între 40 km \i 50 km
- distan[] cuprins] între 30 km \i 40 km

- 5 puncte

- 25 puncte
- 20 puncte
- 15 puncte

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 15
din 27 ianuarie 2017
privind aprobarea atribuirii unor licen[e de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 395 din 16.01.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 396 din 16.01.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie public] local];
- avizele nr. 63 din 12.01.2017, nr. 64 din 12.01.2017 \i nr. 119 din 20.01.2017 ale Autorit][ii Rutiere Române - Agen[ia S]laj;
- prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) \i alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 4 lit. h) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor \i reformei administrative nr. 353/2007 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- art. 91 alin. (5) lit. a) punctul 14 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] atribuirea licen[elor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale, operatorilor de transport:
1.S.C. TRANS HARMONIA S.R.L. pentru traseul:
- VÎR|OL{ - HERECLEAN (S.C. GP SOFA S.R.L.) \i retur;
2. COMUNA NU|FAL}U pentru traseul:
- NU|FAL}U - |IMLEU SILVANIEI (COLEGIUL NA{IONAL ,@@SIMION B}RNU{IU@@) \i retur;
3. S.C. TRANSURBIS S.A. pentru traseele:
- ZAL}U (GARÃ) - HERECLEAN (S.C. GP SOFA S.R.L.) \i retur;
- ZAL}U (GARÃ) - PANIC (S.C. EUROSIMEX S.R.L.) \i retur.
- ZAL}U (S.C.OVIPRODCOM S.R.L.) - CRI|ENI (S.C. UNIVERSAL S.A.) \i retur;
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie public] local].
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie public] local];
- S.C. TRANS HARMONIA S.R.L.
- COMUNA NU|FAL}U.
- S.C. TRANSURBIS S.A.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc
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Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 16
din 27 ianuarie 2017
privind aprobarea componen[ei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului \i urbanism
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
expunerea de motive nr. 485 din 17.01.2017 a pre\edintelui consiliului jude[ean;
raportul de specialitate nr. 488 din 17.01.2017 al Structurii Arhitectului - \ef al jude[ului;
art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismul, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
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] componen[a nominal] a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului \i urbanism, organ consultativ cu atribu[ii de analiz],
expertizare tehnic] \i consultan[], organizat în coordonarea pre\edintelui Consiliului jude[ean, dup] cum urmeaz]:
PRE|EDINTE:
- Sergiu Panie - vicepre\edinte, Consiliul Jude[ean S]laj;
MEMBRI:
- Katalin-Aletta Popovici - arhitectul - \ef, Consiliul Jude[ean S]laj;
- Carmen N]d]\an - membru, Registrul Urbani\tilor din România - Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest;
- Mircea Nejur - membru, Registrul Urbani\tilor din România -Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest;
- Viorel Ra[iu - membru, Filiala Teritorial] Transilvania a Ordinului Arhitec[ilor din România;
- Ioana Hosu - subinginer, Compania Na[ional] de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.- Direc[ia Regional] Drumuri \i Poduri
Cluj, Sec[ia drumuri na[ionale Zal]u;
- Livia Chende - \ef birou tehnic, Compania de ap] Some\ S.A.- Sucursala Zal]u;
- Doina-Stelu[a Nejur - specialist atestat MC - Direc[ia Jude[ean] pentru Cultur] S]laj;
- Valentin - Dorel Duca - director executiv, Direc[ia pentru Agricultur] S]laj;
- Cornel Ember - \ef serviciu, Agen[ia Na[ional] de Îmbun]t][iri Funciare - Filiala Teritorial] de Îmbun]t][iri Funciare Tisa-Some\ Unitatea de Administrare S]laj;
- Claudiu-Mihail Marian- director, Oficiul de Cadastru \i Publicitate Imobiliar] S]laj;
- Cristian Cri\an - director, Administra[ia Na[ional] Apele Române - Administra[ia Bazinal] de Ap] Some\-Tisa - Sistemul de Gospod]rire
a Apelor S]laj;
- Maria-Steliana Banea - consilier, Agen[ia pentru Protec[ia Mediului S]laj;
- Ligia Marinca\- director executiv, Direc[ia de S]n]tate Public] S]laj;
- Gabriel Dîrjan- inspector de poli[ie, Inspectoratul de Poli[ie Jude[ean S]laj, Serviciul Rutier;
- Ionu[ Pop - ofi[er specialist I, Inspectoratul pentru situa[ii de urgen[] Porolissum al jude[ului S]laj
- Claudia Nencu - consilier, Consiliul Jude[ean S]laj, Direc[ia Tehnic];
- Tatiana Ra[iu - consilier, Consiliul Jude[ean S]laj, Structura Arhitectului-\ef, Compartimentul amenajarea teritoriului \i urbanism;
- D]nu[-Mihai Vultur - consilier, Consiliul Jude[ean S]laj, Structura Arhitectului-\ef, Compartimentul autoriza[ii de construire \i disciplina
în construc[ii;
SECRETARIAT:
- Dorina-Raluca Cri\an - consilier, Consiliul Jude[ean S]laj, Structura Arhitectului-\ef, Compartimentul amenajarea teritoriului \i urbanism;
- Mariana-Gabriela Ghiuru[an - consilier, Consiliul Jude[ean S]laj, Structura Arhitectului-\ef, Compartimentul amenajarea teritoriului \i urbanism.
Art. 2. Mandatul comisiei este de 4 ani.
Art. 3. Cu data prezentei, î\i înceteaz] aplicabilitatea orice dispozi[ii contrare.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Structura Arhitectului-\ef \i persoanele prev]zute la art. 1.
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] la:
Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Structura Arhitectului-\ef;
- membrii comisiei.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA nr.6
din 26 ianuarie 2017
privind actualizarea Statutului Municipiului Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- referatul nr.71798 din 03.11.2016 al Compartimentului de Pres], Cultur], Sport, rela[ii interne-externe,HCL nr. 128 din 03.09.2001
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare al Consiliului Local al Municipiului Zal]u \i a Statutului Municipiului Zal]u,
- v]zând prevederile O.G. nr. 53 din 30 ianuarie 2002 privind Statutul-cadru al unit][ii administrativ-teritoriale;
- în conformitate cu prevederile art.7 alin.2 ale Legii 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public], republicat], 2013.
- în temeiul art. 36 alin. 3 lit. a si ale art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local],

HOT}R}|TE:

Art.1. Se actualizeaz] Statutul Municipiului Zalau potrivit Anexei nr. 1,care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. La data prezentei hot]râri î\i înceteaz] aplicabilitatea Hot]rârea nr. 128 din 03.09.2001.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaz] consilierii locali, Secretarul Municipiului Zal]u, Direc[iile/Serviciile din
aparatul de specialitate al primarului.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul Salaj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[iile/Serviciile din apartaul de specialitate al primarului;
- Compartimentul de Pres], Cultur], Sport, Rela[ii interne-externe;
- Institu[ii publice/Servicii/ Societ][i Comerciale din subordinea Consiliului local.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA nr.17
din 26 ianuarie 2017
privind aprobarea Re[elei \colare a unit][ilor de înv][]mânt preuniversitar din municipiul Zal]u
pentru anul \colar 2017-2018
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- referatul comun nr.2419/16.01.2017 'ntocmit de Direc[ia economic] \i Direc[ia Resurse umane;
- v]zând prevederile HCL nr.345/22.12.2016 privind aprobarea proiectului Re[elei \colare a unit][ilor de înv][]mânt din municipiul Zal]u pentru
anul \colar 2017-2018 \i Avizul conform nr.140 / 12.01.2017 al Inspectoratului |colar Jude[ean S]laj ,
În conformitate cu prevederile Legiia nr.1/2011 a educa[iei na[ionale precum \i cele ale Ordinului METCS nr.5777/22.11.2016 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de \colarizare pentru înv][]mântul preuniversitar de stat, eviden[a efectivelor de pre\colari
\i elevi \colariza[i în unit][ile de înv][]mânt particular, precum \i emiterea avizului conform în vederea organiz]rii re[elei unit][ilor de înv][]mânt
preuniversitar pentru anul \colar 2017-2018,
"n conformitate cu dispozitiile art. 36, alin 2, lit.d \i alin.6 lit.a, pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], cu modific]rile ulterioare
În temeiul art.45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] Re[eaua \colar] pentru înv][]mântul preuniversitar de stat \i particular din municipiul Zal]u, pentru anul \colar 2017-2018,
conform Anexei nr.1 care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia economic] \i Direc[ia Resurse umane.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institutia Prefectului-Jude[ul S]laj
-Primarul Municipiului Zal]u
-Direc[ia economic] ,Direc[ia resurse umane
-Direc[ia administra[ie public] local]
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- Inspectoratul |colar al Jude[ului S]laj
- aducerea la cuno\tin[a public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA nr.22
din 26 ianuarie 2017
privind aprobarea listei definitive de priorit][i privind solicitan[ii care au acces la locuin[ele pentru
tineri destinate închirierii (ANL) \i a listei definitive a solicitan[ilor care nu au acces la acestea
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Patrimoniu nr. 3507/20.01.2017 \i HCL al Municipiului Zal]u nr. 353/22.12.2016 privind aprobarea listei de priorit][i
privind solicitan[ii care au acces la locuin[ele pentru tineri ANL, precum \i a listei privind solicitan[ii care nu au acces la aceste locuin[e;
Contesta[iile formulate de c]tre solicitan[i;
- Procesul Verbal nr. 2766/17.01.2017 al Comisiei de solu[ionare a contesta[iilor formulate de c]tre solicitan[ii de locuin[e ANL fa[] de
listele aprobate prin HCL al Municipiului Zal]u nr. 353/22.12.2016;
- Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
Prevederile art. 15 din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998
privind înfiin[area Agen[iei Na[ionale pentru Locuin[e;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit.d), alin. (6), lit. (a) - pct.17, art. 45 alin.(1), art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art.1. Aprobarea listei definitive a solicitan[ilor care au acces la locuin[ele pentru tineri destinate închirierii în ordinea de prioritate stabilit]
conform punctajului rezultat în urma aplic]rii criteriilor de eligibilitate \i ierarhizare aprobate \i a solu[ion]rii contesta[iilor, conform Anexei nr.1,
parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Aprobarea listei definitive a solicitan[ilor care nu au acces la locuin[ele pentru tineri destinate închirierii, rezultat] în urma aplic]rii
criteriilor de eligibilitate \i a solu[ion]rii contesta[iilor, conform Anexei 2, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.3. Repartizarea efectiv] a locuin[elor se va face c]tre persoanele înscrise în lista de repartizare r]mas] definitiv] - prev]zut] la Art.1.,
conform procedurii stabilite prin H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind înfiin[area Agen[iei Na[ionale pentru Locuin[e, cu modific]rile ulterioare.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Patrimoniu care va aduce la cuno\tin[a persoanelor interesate prezenta hot]râre.
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia Patrimoniu;
- Prin afi\are la sediul Prim]riei Municipiului Zal]u \i postare pe site-ul Municipiului Zal]u, respectiv prin presa local].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA nr.25
din 8 februarie 2017
privind punerea la dispozi[ia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de ap] \i ap] uzat]
din jude[ele Cluj \i S]laj, în perioada 2014-2020 a terenului pentru construc[ia/extinderea/
reabilitarea noilor investi[ii aferente acestuia
Consiliul local al municipiului Zal]u,

Având în vedere:
- Adresa Companiei de Ap] Some\ SA nr. 549/DD/UIP/ 11.01.2017, 'nregistrat] la Primaria Municipiului Zal]u cu nr. 1991/13.01.2017:

31

- Adresa nr.54/06.02.2017 a ARDIBHSOME| -Tisa, 'nregistrat] la Municipiului Zal]u- Consiliul local cu nr. 7322/06.02.2017;
- Referatul nr. 7350/ 06.02.2017 al Direc[iei tehnice - Serviciul MSCUP si al Direc[iei Patrimoniu,
- {inând cont de prevederile Ghidului Solicitantului POIM 2014-2020, AP3- OS-3.2.Dezvoltarea infrastructurii integrate de ap] \i ap] uzat].
În baza art.36, alin.2, literele c \i d \i art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art. 1. Punerea la dispozi[ia@@Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de ap] \i ap] uzat] din jude[ele Cluj \i S]laj, în perioada
2014-2020@@ ce urmeaz] a fi implementat de Compania de Ap] SOME| S.A., a terenului pentru realizarea obiectelor de investi[ii @@Reabilitarea
re[elelor de alimentare cu ap] \i de canalizare în municipiul Zal]u \i extinderea aliment]rii cu ap] \i canalizare în aglomerarea Zal]u@@,
@@Extinderea re[elelor de alimentare cu ap] \i de canalizare în municipiul Zal]u@@ din cadrul proiectului.
Aceste terenuri sunt identificate conform Planului de situa[ie vizat de OCPI conform PVR nr. 60/2016, PVR nr. 59/2016, PVR nr. 343/2016,
PVR nr. 342/2016, PVR nr. 337/2016, PVR nr. 404/2016, PVR nr. 341/2016, PVR nr. 403/2016, PVR nr. 401/2016, PVR nr. 400/2016, PVR
nr. 377/2016, PVR nr. 378/2016, PVR nr. 389/2016, PVR nr. 390/2016, PVR nr. 391/2016, PVR nr. 392/2016, PVR nr. 393/2016, PVR nr. 395/
2016, PVR nr. 396/2016, PVR nr. 345/2016, PVR nr. 346/2016, PVR nr. 344/2016, PVR nr. 347/2016, PVR nr. 348/2016, PVR nr. 411/2016,
PVR nr. 349/2016, PVR nr. 253/2016, PVR nr. 351/2016, PVR nr. 352/2016, PVR nr. 353/2016, PVR nr. 388/2016, PVR nr. 357/2016, PVR
nr. 358/2016, PVR nr. 359/2016, PVR nr. 360/2016, PVR nr. 362/2016, PVR nr. 364/2016, PVR nr. 371/2016, PVR nr. 370/2016, PVR nr. 372/
2016, PVR nr. 373/2016, PVR nr. 374/2016, PVR nr. 375/2016, PVR nr. 376/2016, din care fac parte integrant].
Art.2. (1) Obiectivele de investi[ii @@Reabilitarea re[elelor de alimentare cu ap] \i de canalizare în municipiul Zal]u \i extinderea aliment]rii
cu ap] \i canalizare în aglomerarea Zal]u@@si @@Extinderea re[elelor de alimentare cu ap] \i de canalizare în municipiul Zal]u@@, aferente proiectului
@@Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de ap] \i ap] uzat] din jude[ele Cluj \i S]laj, în perioada 2014-2020", se vor construi/extinde/
reabilita pe terenuri care se afl] în domeniul public al UAT Zal]u, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.
(2) Pentru situa[iile de suprapunere a suprafe[ei ridicat] topografic cu imobile aflate în domeniul privat al ter[elor persoane fizice \i juridice,
în m]sura în care aceste suprapuneri se afl] în suprafa[a afectat] de lucr]ri, Municipiul Zal]u va obtine dreptul de proprietate public] pân] la data
semn]rii Contractului de Finan[are, în vederea asigur]rii accesului asupra terenurilor, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului
propus în proiect.
Art. 3. (1) Se emite acordul UAT Municipiul Zalãu, prin Consiliului local, în calitate de proprietar pentru executarea lucr]rilor aferente
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de ap] \i ap] uzat] din jude[ele Cluj \i S]laj, în perioada 2014-2020 pe domeniul public.
(2) Prezentul acord se emite în vederea ob[inerii autoriza[iei de construire pentru lucr]rile prev]zute la alineatul (1).
Art.4. La data adopt]rii prezentei se abrog] Hot]r`rea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.5/26.01.2017.
Art.5.Cu punerea în aplicare \i ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot]râri se împuternice\te Direc[ia Patrimoniu, Direc[ia
Tehnic] \i Arhitectul \ef .
Art.6.Prezenta hot]râre se aduce la cuno\tin[] public] prin grija secretarului \i se transmite c]tre:
- Institu[ia Prefectului-Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia administra[ie public] local];
- Direc[ia patrimoniu;
- Direc[ia tehnic];
- Arhitect \ef;
- Direc[ia economic].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

*NOT}:Anexele la hot]r`ri pot fi consultate la afi\ierul Prim]riei Municipiului Zal]u de c]tre persoanele interesate,
precum \i pe site-ul institu[iei www.zal]usj.ro
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