MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVII, Nr.8
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
1 MARTIE 2017
|I ALTE ACTE

CUPRINS

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

HOT}R~REA nr. 17 din 28 februarie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de
c]tre S.C.@@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u pentru perioada februarie - decembrie 2017
HOT}RÂREA nr. 18 din 28 februarie 2017 privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori
tehnico-economici, faza DALI pentru obiectivul de investi[ii@@Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii
performan[ei energetice la imobilul aflat în proprietatea jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean
S]laj din str. Avram Iancu, nr. 29@@
HOT}R~REA nr.19 din 28 februarie 2017 privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori
tehnico-economici, faza DALI pentru obiectivul de investi[ii @@Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii
performan[ei energetice la imobilul aflat în proprietatea jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean
S]laj din str. Kossuth Lajos, nr. 71@@
HOT}R~REA nr.20 din 28 februarie 2017 privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori
tehnico-economici, faza DALI pentru obiectivul de investi[ii @@Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii
performan[ei energetice la imobilul aflat în proprietatea jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean
S]laj din str. Lt. Col. Pretorian nr. 100, corpurile C2 \i C3@@
HOT}RÂREA nr. 21 din 28 februarie 2017 privind aprobarea Devizului general \i a principalilor indicatori
tehnico-economici, faza SF, pentru obiectivul de investi[ii: @@Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 109E:
Rus-Buza\-Lozna, km: 28+320 - 49+350@@, derulat prin Programul na[ional de dezvoltare local]
HOT}R~REA nr.22 din 28 februarie 2017 privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori
tehnico-economici, faza DALI, pentru obiectivul de investi[ii: @@Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ
110 M]eri\te-Doh-Dumusl]u-Carastelec, km 0+000 - 16+475@@
HOT}R~REA nr.23 din 28 februarie 2017 pentru modificarea Hot]rârii Consiliului jude[ean S]laj
nr. 177 din 14 noiembrie 2016 privind aprobarea promov]rii spre finan[are a proiectului @@Reabilitare
\i modernizare drumuri jude[ene: DJ 108D Cri\eni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 22+693 \i DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+08043+150@@, precum \i a cheltuielilor de cofinan[are aferente acestuia
HOT}R~REA nr.24 din 28 februarie 2017 pentru modificarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 65
din 11 mai 2016 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Jude[ul S]laj \i Ora\ul Cehu Silvaniei pentru
derularea proiectului @@Reabilitare \i modernizare drumuri jude[ene: DJ 108D: Cri\eni (DN 1H) - Cehu Silvaniei
(DJ 196), km 0+000 - 22+693 \i DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 36+080-43+150@@
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}R~REA nr. 17
din 28 februarie 2017
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de c]tre
S.C.@@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u
pentru perioada februarie - decembrie 2017
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 472 din 17.01.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 473 din 17.01.2017 al Direc[iei economice \i al Direc[iei tehnice;
- art. 26 din Anexa nr. 2 la Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 10/2011 privind aprobarea formei gestiunii delegate
a serviciului de administrare a domeniului public \i privat al jude[ului, precum \i a regulamentului, studiului de oportunitate, a
caietului de sarcini \i a contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Hot]rârea Guvernului nr. 1 din 06 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de baz] minim brut pe [ar] garantat în plat];
art. 20 lit. d) \i art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
art. 91 alin. (1) lit. b) \i d) 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] tarifele care vor fi practicate de c]tre S.C. @@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u pentru perioada februarie
- decembrie 2017, aferente serviciilor prestate, conform Anexelor nr. 1 \i 2, care fac parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] S.C. @@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u.
Art.3.Prezenta hot]r`re se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia tehnic];
- S.C. @@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.17
din 28 februarie 2017

CENTRALIZATOR TARIFE
Propuneri pe februarie-decembrie 2017 pentru servicii prestate de SC PAZ} OBIECTIVE |I INTERVEN{IE SRL
Tarife propuse februarie-decembrie
Nr.crt

Denumirea serviciului

1

Prest]ri servicii paz] cu agent de securitate

Cine execut] serviciul

Paz] Obiective și Interven[ie

Beneficiar

2017

far] armament

SRL

Persoane fizice \i juridice

2730lei/ luna/agent + TVA

Persoane fizice \i juridice

2825 lei/ luna/agent + TVA

Persoane fizice \i juridice

333 lei/ luna/obiectiv + TVA

Jude[ul S]laj

15,7252 lei/ ora/muncitor + TVA

Prest]ri servicii paz] cu agent de securitate cu Paz] Obiective și Interven[ie
2

armament

SRL
Paz] Obiective și Interven[ie

3 Tarif pentru servicii monitorizare obiective

SRL

Executarea unor ac[iuni \i lucr]ri în regim de
urgent], pe drumurile jude[ene \i la bunurile
imobile aflate în domeniul public sau privat al Paz] Obiective și Interven[ie
4

jude[ului

SRL

2

Paz] Obiective și Interven[ie
5

Transport persoane \i marf] cu autoutilitar]

SRL

Jude[ul S]laj

4,3926 lei/ km + TVA

Persoane fizice \i juridice

200 lei/ zi

Persoane fizice \i juridice

40 lei/camera cu TVA inclus

Persoane fizice \i juridice

10 lei/ora

Persoane fizice \i juridice

450 lei/ cursant

"nchiriere sal] pentru organizarea cursurilor
de calificare, perfec[ionare, conferin[e \i
simpozioane la Centrul de perfec[ionare

Paz] Obiective și Interven[ie

Boghi\

SRL

6

Închirierea camerelor la Centrul de
7

Paz] Obiective și Interven[ie

perfec[ionare Boghi\

SRL

"nchiriere sal] curs pentru organizarea
cursurilor de calificare, perfec[ionare,
conferin[e \i simpozioane – Imobil

Paz] Obiective și Interven[ie

8 Al.N]zuin[ei nr.10

SRL

Curs Formare Profesional] – în meseria de

Paz] Obiective și Interven[ie

9 agent de securitate

SRL

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.17
din 28 februarie 2017

Propuneri tarife pentru serviciile prestate de SC PAZ} OBIECTIVE |I INTERVEN{IE SRL
Nr.crt.

Denumirea serviciului
Defri\are manuala a suprafe[elor fara scoatere

1 cioate
2 Defrisare manual] a suprafetelor cu scoatere cioate
3 Cosire vegeta[ie ierboasa

Cosire vegeta[ie cu tocator Rousseau si tractor

4 FENDT
5 Tocare crengi si spini
6 Desfundare manuala a santurilor
7 Cur][area manual] a \an[urilor \i rigolelor

Desfundarea \i cur][irea camerei de c]dere \i a

8 albiei sub pode[e
9 Aducerea la profil a acostamentelor

Cur][area platformei drumurilor de material adus

10 de viituri
11 Cur][area manual] a acostamentelor de pamant
12 Plantarea stâlpilor pentru indicatoare de circulatie
Deplantarea stâlpilor pentru indicatoare de

13 circulatie
14 Montarea indicatoarelor pentru circula[ia rutier]
15 Demontare indicatoare pentru circula[ia rutier]
16 Montare borne KM
17 Montarea parapetilor metalici flexibili
18 Vopsirea parapetilor din metal
19 Desfacerea parapetilor
20 Marcaje rutiere transversale si longitudinale

Cine execut] serviciul

Beneficiar

Tarife februarie-decembrie
2017 lei f]r] TVA

SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL

Consiliul Jude[ean S]laj

188,3419 lei /100mp

Consiliul Jude[ean S]laj

234,6554 lei/100mp

Consiliul Jude[ean S]laj

7,6572 lei/100 mp

Consiliul Jude[ean S]laj

4,2505 lei/100mp

Consiliul Jude[ean S]laj

52,3686 lei/ora

Consiliul Jude[ean S]laj

20,8768 lei/0,56mc

Consiliul Jude[ean S]laj

2,9641 lei/m

Consiliul Jude[ean S]laj

50,0187 lei//mc

Consiliul Jude[ean S]laj

312,4621 lei/100mp

Consiliul Jude[ean S]laj

28,4550 lei/mc

Consiliul Jude[ean S]laj

0,8646 lei/mp

Consiliul Jude[ean S]laj

13,4371 lei/buc

Consiliul Jude[ean S]laj

3,7298 lei/buc

Consiliul Jude[ean S]laj

5,4341 lei/buc

Consiliul Jude[ean S]laj

2,7171 lei/buc

Consiliul Jude[ean S]laj

147,4624 lei/buc

Consiliul Jude[ean S]laj

18,0314 lei/ml

Consiliul Jude[ean S]laj

7,5337 lei/mp

Consiliul Jude[ean S]laj

11,1683 lei/ml

Consiliul Jude[ean S]laj

10,6250 lei/mp

SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL
SC Paz] Obiective \i
Interven[ie SRL

* Not]:
Tarifele pentru servicii cuprind consumurile cu mâna de lucru calculat la salar minim pe economie de 1450 lei.
La tarifele men[ionate se adaug] TVA.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 18
din 28 februarie 2017
privind aprobarea Devizului general \i a principalilor indicatori tehnico-economici, faza DALI
pentru obiectivul de investi[ii @@Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii performan[ei energetice
la imobilul aflat în proprietatea jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj
din str. Avram Iancu nr. 29@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
-expunerea de motive nr. 1708 din 21.02.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
-raportul de specialitate nr. 1709 din 21.02.2017 al Direc[iei managementul proiectelor \i dezvoltare regional];
-prevederile art. 15, litera b) din Hot]rârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul cadru al
documenta[iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi[ie finan[ate din fonduri publice;
-prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finan[ele publice locale;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) \i alin. (3) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art. 1. Aprob] Devizul general din cadrul documenta[iei de avizare a lucr]rilor de interven[ie pentru obiectivul de
investi[ii@@Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii performan[ei energetice la imobilul aflat în proprietatea jude[ului S]laj
\i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj din str. Avram Iancu nr. 29@@ cu valoarea de 1.297,283 mii lei, la care se adaug]
TVA în valoare de 239,674 mii lei conform Anexei nr. 1, care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Aprob] indicatorii tehnico-economici rezulta[i din documenta[ia de avizare a lucr]rilor de interven[ie pentru
obiectivul de investi[ii@@Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii performan[ei energetice la imobilul aflat în proprietatea
jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului jude[ean S]laj din str. Avram Iancu nr. 29@@, conform Anexei nr. 2, care face parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia managementul proiectelor \i dezvoltare regional].
Art. 4. Prezenta hot]r`re se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia managementul proiectelor \i dezvoltare regional];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia tehnic].

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.18
din 28 februarie 2017

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz]rii: „Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii performan[ei energetice la imobilul aflat în
proprietatea jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj din str. Avram Iancu nr. 29”
Faza DALI

'n mii lei/mii euro la cursul 4.5071 lei/euro din data de 2/15/2017

Nr

DENUMIREA CAPITOLELOR \I
SUBCAPITOLELOR

Valoare (f]r] TVA)
Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

3

4

5

6

7

2

1

Valoare (inclusiv TVA)

TVA

Mii lei

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru ob[inerea \i amenajarea terenului
1.1

Ob[inerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

starea ini[ial]

1.095

0.243

0.208

1.303

0.289

1.095

0.243

0.208

1.303

0.289

Amenaj]ri pentru protec[ia mediulu \i aducere la

TOTAL CAPITOL 1

4

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilit][ilor necesare obiectivului
2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilit][ilor necesare
obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

15.469

3.432

2.939

18.408

4.084

15.469

3.432

2.939

18.408

4.084

0.000
0.876

0.000

0.000

0.000

0.000

31.624

0.194
7.016

0.065
6.009

0.941
37.632

0.209
8.350

0.000

0.000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare \i asisten[] tehnic]
3.1
3.2

Studii de teren
Taxe pentru ob[inerea de avize, acorduri \i autoriza[ii

3.3

Proiectare \i inginerie

3.4

Organizarea procedurilor de achizi[ie
Consultan[]

10.541

0.000

0.000

0.000
2.003

12.544

3.6

Asisten[] tehnic]

15.812

3.508

3.004

18.816

4.175

58.853

13.058

11.080

69.933

15.516

1,054.128

233.882

200.284

1,254.413

278.319

3.5

TOTAL CAPITOL 3

2.339

2.783

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investi[ia de baz]
4.1

Construc[ii \i instala[ii

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice \i func[ionale cu
montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje f]r] montaj \i echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dot]ri

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1,054.128

233.882

200.284

1,254.413

278.319

TOTAL CAPITOL 4

0.000

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1

Organizare de \antier

5.1.1

Lucr]ri de construc[ii:

21.104

4.682

4.010

25.114

5.572

5.1.2

Cheltuieli conexe organiz]rii \antierului

24.099

5.347

0.120

24.219

5.374

5.2.1

Comisioane, taxe,si cote legale

5.3

Cheltuieli diverse \i neprev]zute

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

TOTAL CAPITOL 5

11.840

2.627

0.000

11.840

2.627

110.695

24.560

21.032

131.728

29.227

167.739

37.217

25.162

192.901

42.799

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste \i predare la Beneficiar
6.1

Preg]tirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice \i teste

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

TOTAL GENERAL

1,297.283

287.831

239.674

1,536.957

341.008

DIN CARE C+M

1,091.796

242.239

207.441

1,299.238

288.265

TOTAL CAPITOL 6

Principalii indicatori tehnico-economici ai investi[iei:
1. Valoarea total] a investi[iei (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(curs euro = 4.5071 lei din 15.02.2017):
- 1.536,957 mii lei inclusiv TVA
- 341,008 mii euro inclusiv TVA, din care:
- construc[ii-montaj (C+M):
- 1.299,238 mii lei inclusiv TVA
- 288,265 mii euro inclusiv TVA
2. E\alonarea investi[iei (INV/C+M)
- anul I: 1.536,957 mii lei / 1.299,238 mii lei
3. Durata de realizare (luni)
- 12 luni din care 3 luni proiectare \i 9 luni execu[ie.
4. Capacit][i (în unit][i fizice \i valorice)
- Regimul de în]l[ime: P+3E
- Suprafa[] construit] (Sc): 457.84 m2
- Suprafa[] util] total] (Su): 1477.37 m2
- Suprafa[] desf]\urat] (Sd): 1909.67 m2
Lucr]ri de baz]:
- Suprafa[] opac] reabilitat] (pere[i, balcoane \i soclu) = 1067.00 m2
- Suprafa[] pod reabilitat (plan\eu peste ultimul nivel) = 416.00 m2
- Suprafa[] vitrat] reabilitat] (tâmpl]rie exterioar] înlocuit]) = 266.00 m2

5

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.18
din 28 februarie 2017

- Instala[ii termice reabilitate (montare robine[i termostatici la radiatoare) = 65 buc][i
5. Al[i indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizat] investi[ia
1. Durata de execu[ie a lucr]rilor de interven[ie - 9 luni
2. Durata perioadei de garan[ie a lucr]rilor de interven[ie (ani de la data recep[iei la terminarea lucr]rilor) - 3 ani
3. Durata de recuperare a investi[iei, în condi[ii de eficien[] economic] - 9 ani
4. Consumul anual specific de energie pentru înc]lzire corespunz]tor imobilului izolat termic - 83.72 kWh/m2 (Su \i an)
5. Economia anual] de energie - în tone echivalent petrol - 175,269 kWh/an - 14.372 tep
6. Reducerea anual] a emisiilor de gaze cu efect de ser] echivalent CO2 - 43.00 kgCO2/an

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}R~REA nr.19
din 28 februarie 2017
privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori tehnico-economici, faza DALI
pentru obiectivul de investi[ii @@Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii performan[ei energetice
la imobilul aflat în proprietatea jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj
din str. Kossuth Lajos nr. 71@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. 1706 din 21.02.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
-raportul de specialitate nr. 1707 din 21.02.2017 al Direc[iei managementul proiectelor \i dezvoltare regional];
-prevederile art. 15, litera b) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul cadru al documenta[iilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investi[ie finan[ate din fonduri publice;
-prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) \i alin. (3) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Aprob] devizul general din cadrul Documenta[iei de avizare a lucr]rilor de interven[ie pentru obiectivul de
investi[ii @@Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii performan[ei energetice la imobilul aflat în proprietatea jude[ului S]laj
\i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj din str. Kossuth Lajos, nr. 71@@ cu valoarea de 405,778 mii lei, la care se adaug]
TVA în valoare de 90,031 mii lei conform Anexei nr.1, care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Aprob] indicatorii tehnico-economici rezulta[i din Documenta[ia de Avizare a Lucr]rilor de Interven[ie pentru
obiectivul de investi[ii @@Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii performan[ei energetice la imobilul aflat în proprietatea
jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj din str. Kossuth Lajos, nr. 71@@, conform Anexei nr.2, care face parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia managementul proiectelor \i
dezvoltare regional].
Art. 4. Prezenta hot]r`re se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia managementul proiectelor \i dezvoltare regional];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia tehnic].

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.19
din 28 februarie 2017

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz]rii: @@Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii performan[ei energetice la imobilul aflat în
proprietatea jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj din str. Kossuth Lajos nr.71” Faza DALI

'n mii lei/mii euro la cursul 4.5071 lei/euro data 15.02.2017
Nr crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR |I SUBCAPITOLELOR
2

1

Valoare (f]r] TVA)

TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

3

4

5

Valoare (inclusiv TVA)
Mii lei

Mii euro

6

7

PARTEA I
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob[inerea \i amenajarea terenului
1.1

Ob[inerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.917

0.203

0.174

1.091

0.242

15.469

3.432

2.939

18.408

4.084

15.469

3.432

2.939

18.408

4.084

1.3

0.917

Amenaj]ri pentru protec[ia mediului \i aducerea la starea ini[ial]

TOTAL CAPITOL 1

0.203

0.174

1.091

0.242

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilit]ților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilit]ților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare \i asisten[] tehnic]
3.1
3.2

Studii de teren

Taxe pentru ob[inerea de avize, acorduri \i autoriza[ii

0.000
0.509

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3

Proiectare \i inginerie

9.623

2.135

1.828

11.452

2.541

3.4

Organizarea procedurilor de achizi[ie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultan[]

3.208

0.712

0.609

3.817

0.847

3.6

Asisten[] tehnic]

TOTAL CAPITOL 3

0.113

0.065

0.574

0.127

4.812

1.068

0.914

5.726

1.270

18.152

4.027

3.417

21.568

4.785

312.222

69.273

59.322

371.545

82.435

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investi[ia de baz]
4.1

Construc[ii \i instala[ii

4.2

Montare utilaj tehnologic

0.700

0.155

0.133

0.833

4.3

Utilaje \i echipamente tehnologice \i func[ionale cu montaj

7.850

1.742

1.492

9.342

4.4

Utilaje f]r] montaj \i echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

4.5

Dot]ri

TOTAL CAPITOL 4

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.185

2.073

0.000
0.000

0.000

320.772

71.170

60.947

381.719

84.693

5.1.1 Lucr]ri de construc[ii:

6.263

1.390

1.190

7.453

1.654

5.1.2 Cheltuieli conexe organiz]rii \antierului

5.872

1.303

0.036

5.907

1.311

3.513

0.780

0.000

3.513

0.780

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1

5.2

Organizare de \antier

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului:
5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale

5.3

Cheltuieli diverse \i neprev]zute

TOTAL CAPITOL 5

34.820

7.726

6.616

41.436

9.194

50.468

11.197

7.841

58.310

12.937

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste \i predare la Beneficiar
6.1

Preg]tirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice \i teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

405.778

90.031

75.318

481.096

106.742

DIN CARE C+M

335.571

74.454

63.758

399.329

88.600

0.000

TOTAL CAPITOL 6
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0.000

0.000

0.000

0.000

Principalii indicatori tehnico-economici ai investi[iei

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.19
din 28 februarie 2016

1. Valoarea total] a investi[iei (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(curs euro = 4.5071 lei din 15.02.2017):
- 481,096 mii lei inclusiv TVA
- 106,742 mii euro inclusiv TVA, din care:
- construc[ii-montaj (C+M):
- 399,329 mii lei inclusiv TVA
- 88,600 mii euro inclusiv TVA
2. E\alonarea investi[iei (INV/C+M)
- anul I: 481,096 mii lei / 399,329 mii lei
3. Durata de realizare (luni)
- 12 luni din care 3 luni proiectare \i 9 luni execu[ie
4. Capacit][i (în unit][i fizice \i valorice)
- Regimul de în]l[ime: S+P+1E
- Suprafa[] construit] (Sc): 189.23 m2
- Suprafa[] util] total] (Su): 325.80 m2
- Suprafa[a desf]\urat] (Sd): 462.54 m2
Lucr]ri de baz]:
- Suprafa[] opac] reabilitat] (pere[i \i soclu) = 382.87 m2
- Suprafa[] pod reabilitat (plan\eu peste ultimul nivel) = 176.64 m2
- Suprafa[] subsol reabilitat (plan\eu peste subsol) = 51.86 m2
- Suprafa[] vitrat] reabilitat] (tâmpl]rie exterioar] înlocuit]) = 39.92 m2
- Instala[ii termice noi:
- microcentral] termic] = 1 bucat]
- radiatoare din o[el = 20 buc][i
- [evi din o[el = 391.00 m
5. Al[i indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizat] investi[ia
1. Durata de execu[ie a lucr]rilor de interven[ie - 9 luni
2. Durata perioadei de garan[ie a lucr]rilor de interven[ie (ani de la data recep[iei la terminarea lucr]rilor) - 3 ani
3. Durata de recuperare a investi[iei, în condi[ii de eficien[] economic] - 6.4 ani
4. Consumul anual specific de energie pentru înc]lzire corespunz]tor imobilului izolat termic - 88.76 kWh/m2 (Su \i an)
5. Economia anual] de energie - în tone echivalent petrol - 86,478 kWh/an - 7.091 tep
6. Reducerea anual] a emisiilor de gaze cu efect de ser] echivalent CO2 - 94.55 kgCO2/an

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

HOT}R~REA nr.20
din 28 februarie 2017
privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori tehnico-economici, faza DALI
pentru obiectivul de investi[ii @@Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii performan[ei energetice la
imobilul aflat în proprietatea jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj din str. Lt.
Col. Pretorian nr. 100, corpurile C2 \i C3@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
expunerea de motive nr. 1704 din 21.02.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
raportul de specialitate nr. 1705 din 21.02.2017 al Direc[iei managementul proiectelor \i dezvoltare regional];
prevederile art. 15 lit. b) Hot]rârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul cadru al documenta[iilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investi[ie finan[ate din fonduri publice;
prevederile art.44 din Legea 273/2006 privind finan[ele publice locale;
prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) \i alin. (3) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art. 1. Aprob] Devizul general din cadrul documenta[iei de avizare a lucr]rilor de interven[ie pentru obiectivul de investi[ii @@Lucr]ri de
interven[ie în vederea cre\terii performan[ei energetice la imobilul aflat în proprietatea jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj
din str. Lt. Col. Pretorian, corpurile C2 \i C3@@ cu valoarea de 1.171,305 mii lei (din care 832,880 mii lei pentru corpul C2 lei \i 338,425 mii lei
pentru corpul C3), la care se adaug] TVA în valoare de 216,181 mii lei (din care 153,393 mii lei pentru corpul C2 \i 62,788 mii lei pentru corpul
C3) conform Anexelor nr.1.1 \i 1.2., care fac parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Aprob] indicatorii tehnico-economici rezulta[i din documenta[ia de avizare a lucr]rilor de interven[ie pentru obiectivul de investi[ii
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@@Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii performan[ei energetice la imobilul aflat în proprietatea jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului
Jude[ean S]laj din str. Lt. Col. Pretorian, corpurile C2 \i C3@@, conform Anexei nr.2, care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia managementul proiectelor \i dezvoltare regional].
Art. 4. Prezenta hot]r`re se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia managementul proiectelor \i dezvoltare regional];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia tehnic].

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1.1
la Hot]r`rea nr.20
din 28 februarie 2017

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz]rii: „Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii performan[ei energetice la imobilul aflat în
proprietatea jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj din str.Pretorian, nr. 100, corp C2”
Faza DAL
'n mii lei/mii euro la cursul 4.5071 lei/eu din data de 15.02.2017
Nr
crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR |I SUBCAPITOLELOR

2

1

Valoare (f]r] TVA)

TVA

Mii lei

Mii euro

3

4

Mii lei
5

Valoare (inclusiv TVA)
Mii lei

Mii euro

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru ob[inerea \i amenajarea terenului
1.1

Ob[inerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

ini[ial]

1.350

0.299

0.256

1.606

0.356

TOTAL CAPITOL 1

1.350

0.299

0.256

1.606

0.356

15.469

3.432

2.939

18.408

4.084

15.469

3.432

2.939

18.408

4.084

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru realizarea utilit][ilor necesare obiectivului
2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilit]ților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare \i asisten[] tehnic]
3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru ob[inerea de avize, acorduri \i autoriza[ii

0.683

0.152

0.065

0.748

0.166

3.3

Proiectare \i inginerie

20.062

4.451

3.812

23.874

5.297

3.4

Organizarea procedurilor de achizi[ie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultan[]

6.687

1.484

1.271

7.958

1.766

3.6

Asisten[] tehnic]

10.031

2.226

1.906

11.937

2.648

37.464

8.312

7.053

44.517

9.877

668.732

148.373

127.059

795.792

176.564
0.000

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investi[ia de baz]
4.1

Construc[ii \i instala[ii

4.2

Montare utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice \i func[ionale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje f]r] montaj \i echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dot]ri

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

668.732

148.373

127.059

795.792

176.564

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1

Organizare de \antier

5.1.1

Lucr]ri de construc[ii:

13.402

2.973

2.546

15.948

3.538

5.1.2

Cheltuieli conexe organiz]rii \antierului

18.090

4.014

0.076

18.167

4.031

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului:

5.2.1

Comisioane, taxe si cote legale

5.3

Cheltuieli diverse \i neprev]zute

7.518

1.668

0.000

7.518

1.668

70.855

15.721

13.463

84.318

18.708
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TOTAL CAPITOL 5

109.866

24.376

16.085

125.951

27.945

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste \i predare la Beneficiar
6.1

Preg]tirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice \i teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

832.880

184.793

153.393

986.273

218.827

DIN CARE C+M

698.952

155.078

132.801

831.753

184.543

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

Anexa nr.1.2
la Hot]r`rea nr.20
din 28 februarie 2017

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz]rii: @@Lucr]ri de interven[ie în vederea cre\terii performan[ei energetice la imobilul aflat în
proprietatea jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj din str.Pretorian, nr. 100, corp C3” - Faza DALI
'n mii lei/mii euro la cursul 4,5071 lei/euro din data de 15.02.2017
Nr

DENUMIREA CAPITOLELOR |I

crt.

SUBCAPITOLELOR

1

2

Valoare (f]r] TVA)
Mii lei

Mii euro

3

4

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru ob[inerea \i amenajarea terenului
1.1

Ob[inerea terenului

1.2
1.3

Amenajarea terenului
starea ini[ial]

TOTAL CAPITOL 1

2.1

obiectivului

5

Mii lei

Mii euro

6

7

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

15.469

3.432

2.939

18.408

4.084

15.469

3.432

2.939

18.408

4.084

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.107

0.065

0.546

0.121

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru realizarea utilit][ilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

Valoare (inclusiv TVA)

TVA
Mii lei

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare \i asisten[] tehnic]
3.1

3.2

Studii de teren

Taxe pentru ob[inerea de avize, acorduri \i autoriza[ii

0.481

3.3

Proiectare \i inginerie

7.967

1.768

1.514

9.480

2.103

3.4

Organizarea procedurilor de achizi[ie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultan[]

2.656

0.589

0.505

3.160

0.701

3.6

Asisten[] tehnic]

3.983

0.884

0.757

4.740

1.052

15.087

3.347

2.840

17.927

3.977

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investi[ia de baz]
4.1

Construc[ii \i instala[ii

265.560

58.920

50.456

316.016

70.115

4.2
4.3

Montare utilaj tehnologic
montaj

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

4.4

Utilaje f]r] montaj \i echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dot]ri

4.6

Active necorporale

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

265.560

58.920

50.456

316.016

70.115

TOTAL CAPITOL 4

0.000

0.000

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1

Organizare de \antier

5.1.1

Lucr]ri de construc[ii:

5.311

1.178

1.009

6.320

1.402

5.1.2

Cheltuieli conexe organiz]rii \antierului

5.000

1.109

0.030

5.030

1.116

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului:

5.2.1

Comisioane, taxe si cote legale

0.661

5.3

Cheltuieli diverse \i neprev]zute

2.980

0.661

0.000

2.980

29.019

6.439

5.514

34.533

7.662

42.310

9.387

6.553

48.863

10.841

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

338.425

75.087

62.788

401.213

89.018

DIN CARE C+M

286.340

63.531

54.405

340.744

75.602

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste \i predare la Beneficiar
6.1

Preg]tirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice \i teste

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

Principalii indicatori tehnico-economici ai investi[iei:

0.000

0.000

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.20
din 28 februarie 2016

1. Valoareatotal] a investi[iei (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(curs euro = 4.5071 lei din 15.02.2017):
- 1.387,486 mii lei inclusiv TVA (din care 986,273 mii lei inclusiv TVA pentru C2 \i 401,213 mii lei inclusiv TVA pentru C3);
- 307,845 mii euro inclusiv TVA (din care 218,827 mii euro inclusiv TVA pentru C2 \i 89,018 mii euro inclusiv TVA pentru C3),
din care:
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- construc[ii-montaj (C+M):
- 1.172,497 mii lei inclusiv TVA (din care 831,753 mii lei inclusiv TVA pentru C2 \i 340,744 mii lei inclusiv TVA pentru C3);
- 260,145 mii euro inclusiv TVA (din care184,543 mii euro inclusiv TVA pentru C2 ?i 75,602 mii euro inclusiv TVA pentru C3);
2. E\alonarea investi[iei (INV/C+M)
- anul I: 1.387,486 mii lei/ 1.172,497 mii lei
3. Durata de realizare (luni)
- 12 luni din care 3 luni proiectare \i 9 luni execu[ie
4. Capacit][i (în unit][i fizice \i valorice)
Corp C2:
- Regimul de în]l[ime: Spa[ial+P+1E+M
- Suprafa[] construit] (Sc):580.23 m2
- Suprafa[] util] total] (Su):1198.87 m2
- Suprafa[] desf]\urat] (Sd):1439.47 m2
Lucr]ri de baz]:
- Suprafa[] opac] reabilitat] (pere[i, balcoane \i soclu) = 742.00 m2
- Suprafa[] teras] reabilitat] (plan\eu peste ultimul nivel) = 257.00 m2
- Suprafa[] subsol reabilitat (plan\eu peste subsol) = 234.00 m2
- Suprafa[] vitrat] reabilitat] (tâmpl]rie exterioar] înlocuit]) = 205.70 m2
- Instala[ii termice reabilitate (montare robine[i termostatici la radiatoare) = 60 buc][i
Corp C3:
- Regimul de în]l[ime: P+1E+M
- Suprafa[] construit] (Sc): 238.93 m2
- Suprafa[] util] total] (Su): 321.80 m2
- Suprafa[a desf]\urat] (Sd): 393.91 m2
Lucr]ri de baz]:
- Suprafa[] opac] reabilitat] (pere[i, balcoane \i soclu) = 389.86 m2
- Suprafa[] teras] reabilitat] (plan\eu peste ultimul nivel) = 148.22 m2
- Suprafa[] vitrat] reabilitat] (tâmpl]rie exterioar] înlocuit]) = 2.00 m2
- Instala[ii termice reabilitate (montare robine[i termostatici la radiatoare) = 25 buc][i
5. Al[i indicatori specifici domeniului de activitate în care esterealizat] investi[ia:
Corp C2:
1. Durata de execu[ie a lucr]rilor de interven[ie - 9 luni
2. Durata perioadei de garan[ie a lucr]rilor de interven[ie (ani de la data recep[iei la terminarea lucr]rilor) - 3 ani
3. Durata de recuperare a investi[iei, în condi[ii de eficien[] economic] - 5.6 ani
4. Consumul anual specific de energie pentru înc]lzire corespunz]tor imobilului izolat termic - 78.29 kWh/m2 (Su \i an)
5. Economia anual] de energie - în tone echivalent petrol - 233,055 kWh/an - 19.111 tep
6. Reducerea anual] a emisiilor de gaze cu efect de ser] echivalent CO2 - 44.20 kgCO2/an
Corp C3:
1. Durata de execu[ie a lucr]rilor de interven[ie - 9 luni
2. Durata perioadei de garan[ie a lucr]rilor de interven[ie (ani de la data recep[iei la terminarea lucr]rilor) - 3 ani
3. Durata de recuperare a investi[iei, în condi[ii de eficien[] economic] - 4.6 ani
4. Consumul anual specific de energie pentru înc]lzire corespunz]tor imobilului izolat termic - 86.82 kWh/m2 (Su \i an)
5. Economia anual] de energie - în tone echivalent petrol - 87,629 kWh/an - 7.186 tep
6. Reducerea anual] a emisiilor de gaze cu efect de ser] echivalent CO2 - 44.75 kgCO2/an

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

HOT}RÂREA nr. 21
din 28 februarie 2017
privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori tehnico-economici, faza SF, pentru
obiectivul de investi[ii: @@Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 109E: Rus-Buza\-Lozna, km:
28+320 - 49+350@@, derulat prin Programul na[ional de dezvoltare local]
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
expunerea de motive nr. 1753 din 21.02.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
raportul comun de specialitate nr. 1754 din 21.02.2017 al Direc[iei tehnice \i al Direc[iei economice;
prevederile Ordonan[ei de Urgen[] a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Na[ional de Dezvoltare Local], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
prevederile art. 15 lit. b) Hot]rârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul cadru al documenta[iilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investi[ie finan[ate din fonduri publice;
prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) \i alin. (3) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art. 1. Se aprob] valoarea total] a obiectivului de investi[ii: @@Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 109E: Rus-Buza\-Lozna, km:
28+320 - 49+350@@, derulat prin Programul na[ional de dezvoltare local], în sum] de 29.115.773,14 lei, inclusiv TVA, conform devizului
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general prev]zut în Anexa nr.1, care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Se aprob] cofinan[area de c]tre Consiliul Jude[ean S]laj a obiectivului de investi[ii @@Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ
109E: Rus-Buza\-Lozna, km: 28+320 - 49+350@@ în sum] de 1.172.683,69 lei, inclusiv TVA.
Art. 3. Se aprob] principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi[ii men[ionat la art. 1, 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.21
din 28 februarie 2017

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz]rii obiectivului:
@@REABILITARE |I MODERNIZARE DRUM JUDE{EAN DJ 109E: Rus - Buza\-Lozna, km: 28+320 - 49+350@@
'n Mii lei / Mii euro , la cursul =4,4738 lei / euro

Valoare ( f]r] TVA)
Nr.

TVA

Valoare ( inclusiv TVA)

Denumirea capitolelor \i

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

1

2
CAPITOLUL 1

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

3

4

5

6

7

Cheltuieli pentru ob[inerea \i amenajarea terenului

1.1.

Ob[inerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2.

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.3.

Amenaj]ri pt. prot. mediului \i aducere

75.39800

16.85323

14.32562

89.72362

20.05535

75.39800

16.85323

14.32562

89.72362

20.05535

la starea ini[ial]

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1.

Chelt. pentru asigur. utilit. necesare
obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare \i asisten[] ethnic]
3.1.

Studii de teren

35.70000

7.97979

6.78300

42.48300

9.49595

3.2.

Taxe pentru ob[inerea de avize, acorduri

8.00000

1.78819

1.52000

9.52000

2.12794

3.2.1

Acorduri \i avize

8.00000

1.78819

1.52000

9.52000

2.12794

3.3.

Proiectare \i engineering

621.63860

138.95091

118.11133

739.74993

165.35159

3.3.1.

PT+DE

497.31088

111.16073

94.48907

591.79995

132.28127

3.3.2.

DALI

124.32772

27.79018

23.62227

147.94999

33.07032

3.4.

Organizarea procedurilor de achizi[ie

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5.

Consultan[]

207.21287

46.31697

39.37045

246.58332

55.11720

69.47546

59.05567

369.87497

82.67579

\i autoriza[ii

public]

3.6.

Asisten[] tehnic]

310.81930

3.6.1

Supraveghere tehnic]-Inspector de

155.40965

3.6.2

Asisten[] proiectant

155.40965

\antier
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TOTAL CAPITOL 3

1183.37077

264.51133

224.84045

1408.21122

314.76848

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.

Construc[ii \i instala[ii

20721.28665

4631.69714

3937.04446

24658.33111

5511.71959

4.1.1 SISTEM RUTIER

12967.80560

2898.61093

2463.88306

15431.68866

3449.34701

4.1.2 |an[uri

1615.68700

361.14422

306.98053

1922.66753

429.76162

4.1.3 consolid]ri

2043.38700

456.74527

388.24353

2431.63053

543.52687

4.1.4 trotuare

923.62400

206.45179

175.48856

1099.11256

245.67763

4.1.5. Semnalizare rutier]

297.36105

66.46722

56.49860

353.85965

79.09599

4.1.6 pode[e

1054.25600

235.65112

200.30864

1254.56464

280.42484

4.1.7 accese propriet][i

450.05600

100.59815

85.51064

535.56664

119.71180

4.1.8 lucr. Pod km 30+445

394.91000

88.27172

75.03290

469.94290

105.04334

4.1.9 lucr. Pod km 28+338

740.02000

165.41195

140.60380

880.62380

196.84023

4.1.10 Relocare utilit][i

234.18000

52.34476

44.49420

278.67420

62.29027

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3.

Utilaje,echipamente tehnologice \i

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Utilaje f]r] montaj \i echipamente de

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Dot]ri

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

20721.28665

4631.69714

3937.04446

24658.33111

5511.71959

Organizarea de \antier (0.5%) Cap.4.1

103.60643

23.15849

19.68522

123.29166

27.55860

5.1.1. Lucr]ri de construc[ii

72.52450

16.21094

13.77966

86.30416

19.29102

31.08193

6.94755

5.90557

36.98750

8.26758

229.56130

51.31237

0.00000

229.56130

51.31237

5.2.1. Comisioane, taxe \i cote legale

229.56130

51.31237

0.00000

229.56130

51.31237

5.2.1.1. Inspectoratul în construc[ii

125.21525

27.98857

0.00000

125.21525

27.98857

5.2.1.2. Casa constructorului

104.34605

23.32381

0.00000

104.34605

23.32381

5.2.2. Costul creditului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Cheltuieli diverse \i neprev]zute 10% x

2190.46574

489.62085

416.18849

2606.65423

582.64881

2523.63347

564.09171

435.87371

2959.50719

661.51978

4.4.

func[ionale cu montaj
transport

4.5.
4.6.

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1

70%

5.1.2. Cheltuieli conexe organiz]rii
\antierului 30 %
5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
finan[are

(0,5+0,1)%

(0,5%)x(C+M)
5.3.

(1.2+1.3+2+3+4)

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice \i teste \i predare la beneficiar
6.1.

Preg]tirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2.

Probe tehnologice

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL GENERAL

24503.68889

5477.15340

4612.08424

29115.77314

6508.06320

Din care C + M

20869.20915

4664.76131

3965.14974

24834.35889

5551.06596

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL GENERAL

24503.68889

5477.15340

4612.08424

29115.77314

6508.06320

Din care C + M

20869.20915

4664.76131

3965.14974

24834.35889

5551.06596

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL CAPITOL 6

0.00000

VALOAREA INVESTI{IEI DIN CARE:
Valoarea de la bugetul de stat

27.943.089,45 lei

Valoarea de la bugetul local

1.172.683,69 lei
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Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.21
din 28 februarie 2017

Principalii indicatori tehnico-economici
@@REABILITARE |I MODERNIZARE DRUM JUDE{EAN DJ 109E: Rus - Buza\ -Lozna, km: 28+320 - 49+350@@
I. Valoarea total] (INV), cu TVA: 29.115.773,14 lei
II. E\alonarea investi[iei, (INV / C+M), cu TVA: 12 luni : 24.834.358,89 lei
III. Capacit][i (în unit][i fizice \i valorice):
Lungime drum
21.030 Km
-Acostamente
42 060.00 ml
-Suprafa[a carosabil]
132 431.00 mp
-Trotuare
11 128.00 ml
-|an[uri Betonate
8387.00 ml
-Ziduri de sprijin
125.00 ml
-Funda[ie de parapet tip L
1 891.00 ml
-Rigole carosabile
640.00 ml
-Reabilitare pod Km 28+336
1 buc
-Construire pod nou Km 30+445
1 buc
-Pode[e tubulare Ø1000
30 buc
-Pode[e dalate amenajate
9 buc
-Pode[e dalate proiectate
9 buc

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

HOT}R~REA nr.22
din 28 februarie 2017
privind aprobarea devizului general \i a principalilor indicatori tehnico-economici, faza DALI,
pentru obiectivul de investi[ii: @@Reabilitare \i modernizare drum jude[ean
DJ 110 M]eri\te-Doh-Dumusl]u-Carastelec, km 0+000 - 16+475@@
Consiliul jude[ean, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
expunerea de motive nr. 1751 din 21.02.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
raportul comun de specialitate nr. 1752 din 21.02.2017 al Direc[iei tehnice \i al Direc[iei economice;
prevederile Ordonan[ei de Urgen[] a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Na[ional de Dezvoltare Local], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
prevederile art. 15 lit. b) Hot]rârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul cadru al documenta[iilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investi[ie finan[ate din fonduri publice;
prevederile art. 91 alin.(3) lit.f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] valoarea total] a obiectivului de investi[ii: @@Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 110 M]eri\te-Doh-Dumusl]uCarastelec, km 0+000 - 16+475@@ în sum] de 31.132.533,44 lei inclusiv TVA, conform devizului general prev]zut în Anexa nr.1, care face parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Se aprob] cofinan[area de c]tre Consiliul Jude[ean S]laj a obiectivului de investi[ii @@Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 110
M]eri\te-Doh-Dumusl]u-Carastelec, km 0+000 - 16+475@@ în suma de 1.718.632,15 lei.
Art. 3. Se aprob] principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi[ii men[ionat la art. 1, 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]r`re se comunic] la:
- Direc[ia tehnic];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local].

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

Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.22
din 28 februarie 2017

DEVIZ GENERAL
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZ}RII OBIECTIVULUI
@@Reabilitare \i modernizare DJ 110 M]ieri\te-Doh-Dumusl]u-Carastelec, km 0+000 – 16+475@@
LOTUL 1: M}IERI|TE-DOH-DUMUSL}U KM 0+000 – KM 10+050
LOTUL 2: Dumusl]u - Carastelec, km 10+050 - 16+475
in lei/euro la cursul BNR 4.4484 lei la cursul din data de: 03.10.2016 Cota TVA:19.00000%
Nr.
Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

1

2

Valoare (fara TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1.1

Obtinera terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajarea pentru protectia mediului
TOTAL CAPITOL 1

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

553.00000

124.31436

105.07000

658.07000

147.93409

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

553.00000

124.31436

105.07000

658.07000

147.93409

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1 Studii de teren

16.00000

3.59680

3.04000

19.04000

4.28019

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

10.00000

2.24800

0.00000

10.00000

2.24800

255.35243

57.40321

48.51696

303.86939

68.30982

25.00000

5.62000

4.75000

29.75000

6.68780

230.35243

51.78321

43.76696

274.11939

61.62202

3.3 Proiectare si inginerie
3.3.1 Studiu de fezabilitate/DALI
3.3.2 Proiect tehnic
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie a lucrarilor
3.5 Consultanta
3.6 Asisten[] tehnic]

10.00000

2.24800

1.90000

11.90000

2.67512

218.40387

49.09717

41.49673

259.90060

58.42564

327.60580

73.64576

62.24510

389.85090

87.63846

3.6.1 Asisten[] tehnic] din partea proiectantului

180.45000

40.56515

34.28550

214.73550

48.27252

3.6.2 Dirigen[ie de \antier

147.15580

33.08061

27.95960

175.11540

39.36593

837.36210

188.23894

157.19880

994.56090

223.57722

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Construc[ii \i instala[ii
4.1.1 CAROSABIL (INCLUSIV SUPRAL]RGIRI) \I ACOSTAMENTE
4.1.2 AMENAJARE DRUMURI LATERALE, 28 BUC - L = 10 m
4.1.3 |AN{URI PEREATE - 21444.48 m

21,840.38679

4,909.71738

4,149.67349

25,990.06028

5,842.56368

15,773.94367

3,545.98140

2,997.04930

18,770.99297

4,219.71787

191.39400

43.02536

36.36486

227.75886

51.20018

3,352.63284

753.67162

637.00024

3,989.63308

896.86923

4.1.4 \AN[URI NATURALE - 9640 m

118.00800

26.52819

22.42152

140.42952

31.56855

4.1.5 CONSOLIDARE TALUZ CU GABIOANE - 70 ml - 3 randuri

117.32380

26.37438

22.29152

139.61532

31.38551

4.1.6

PODE{E TRANSVERSALE - TUBURI CORUGATE DN INTERIOR 1000 mm -

228.18643

51.29629

43.35542

271.54185

61.04259

4.1.7 PODE{E DALATE TIP D5 - 2 buc

522.57246

117.47425

99.28877

621.86123

139.79436

4.1.8 PODE{E DALATE TIP D3 - 2 buc

195.71768

43.99732

37.18636

232.90404

52.35681

200.53421

45.08008

38.10150

238.63571

53.64529

4.1.9

L = 8.5 ml, 21 buc

PODE{E LA DRUMURI LATERALE - TUBURI CORUGATE DN INTERIOR
600 mm - L = 8.5 ml, 28 buc

ACCESE LA PROPRIET}{I - TUBURI CORUGATE DN INTERIOR 400 mm -

707.01010

158.93582

134.33192

841.34202

189.13363

4.1.11 PARAPET DE SIGURAN[] - 650 m

240.50000

54.06438

45.69500

286.19500

64.33662

4.1.12 SEMNALIZARE VERTICAL}

115.25560

25.90945

21.89856

137.15416

30.83225

77.30800

17.37883

14.68852

91.99652

20.68081

4.1.10

L = 5 ml, 160 buc

4.1.13 SEMNALIZARE ORIZONTAL}
4.2 Montare utilaj tehnologic

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice \i func[ionale cu montaj

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4 Utilaje f]r] montaj \i echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5 Dot]ri

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.6 Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 4

21,840.38679

4,909.71738

4,149.67349

0.00000

25,990.06028

5,842.56368

102.65770

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI
5.1 Organizare de \antier

383.75000

86.26697

72.91250

456.66250

5.1.1 Lucr]ri de construc[ii

323.75000

72.77898

61.51250

385.26250

86.60698

60.00000

13.48800

11.40000

71.40000

16.05071

5.1.2 Cheltuieli conexe organiz]rii \antierului

268.72064

60.40838

0.00000

268.72064

60.40838

5.2.1 Controlul calit][ii prin Inspec[ia de Stat în Construc[ii

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

134.36032

30.20419

0.00000

134.36032

30.20419

5.2.2 Casa constructorului

111.96693

25.17016

0.00000

111.96693

25.17016

22.39339

5.03403

0.00000

22.39339

5.03403

5.2.3 Costul creditului
5.2.4 Audit pentru siguran[a rutier]
5.3 Cheltuieli diverse \i neprev]zute
TOTAL CAPITOL 5

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2,323.07489

522.22707

441.38423

2,764.45912

621.45021

2,975.54553

668.90242

514.29673

3,489.84226

784.51629

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE,TESTE |I PREDARE LA BENEFICIAR
6.1 Preg]tirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2 Probe tehnologice

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

0.00000

26,206.29442

5,891.17310

4,926.23902

31,132.53344

6,998.59128

22,717.13679

5,106.81072

4,316.25599

27,033.39278

6,077.10475

VALOAREA TOTAL} A INVESTI{IEI 31 132.533.44 lei din care:
Valoarea de la Bugetul de Stat: 29.413.901,29 lei
Valoarea de la Bugetul Local: 1.718.632,15 lei
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Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.22
din 28 februarie 2017
Principalii indicatori tehnico-economici ai investi[iei
I. Valoarea total] (INV), inclusiv TVA:31.132.533,44 lei din care: C+M= 27.033.392,78 lei
II. E\alonarea investi[iei: 12 luni
III. Capacit][i
- Lungime drum:
- 15,542 km
- San[uri pereate:
- 21.444,44 m
- San[uri de p]mânt:
- 9.640 ml
- Consolidare taluz cu gabioane:
- 70 ml
- Pode[e transversale:
- 25 buc
- Pode[e pedrumuri laterale:
- 28 buc
- Drumuri laterale:
- 28 buc
- Accese:
- 160 buc

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

HOT}R~REA nr.23
din 28 februarie 2017
pentru modificarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 177 din 14 noiembrie 2016 privind
aprobarea promov]rii spre finan[are a proiectului @@Reabilitare \i modernizare drumuri jude[ene:
DJ 108D: Cri\eni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693 \i DJ 196: lim. Jud. SatuMare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150@@,
precum \i a cheltuielilor de cofinan[are aferente acestuia
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 1677 din 20.02.2017 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 1679 din 20.02.2017 al Direc[iei Managementul Proiectelor \i Dezvoltare Regional] \i al Direc[iei
Economice;
- Ghidul Solicitantului - Condi[ii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/6/6.1/2, Axa prioritar] 6,
Prioritatea de investi[ii 6.1, varianta consolidat] din 06 decembrie 2016;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. I. Art. 1. din Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 177 din 14 noiembrie 2016 privind aprobarea promov]rii spre finan[are a
proiectului @@Reabilitare \i modernizare drumuri jude[ene DJ 108D: Cri\eni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693 \i DJ 196:
lim. Jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150@@, precum \i a cheltuielilor de cofinan[are aferente
acestuia se modific] \i va avea urm]torul con[inut:
@@Art. 1. Aprob] promovarea spre finan[are a proiectului @@Reabilitare \i modernizare drumuri jude[ene DJ 108D: Cri\eni (DN 1H) - Cehu
Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693 \i DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150@@,
precum \i a cheltuielilor de cofinan[are aferente acestuia în valoare de 808.508,34 lei (inclusiv TVA), conform bugetului proiectului prezentat
în anexa nr.1, care face parte integrant] din prezenta hot]râre, în cadrul Programului Opera[ional Regional 2014-2020, Axa prioritar] 6 Îmbun]t][irea Infrastructurii Rutiere de Importan[] Regional] Prioritatea de investi[ie 6.1, Stimularea Mobilit][ii Regionale prin Conectarea
Nodurilor Secundare \i Ter[iare la Infrastructura Ten-T, Inclusiv a Nodurilor Multimodale.@@
Art. II. Art. 2. din Hot]rârea Consiliului jude[ean S]laj nr. 177 din 14 noiembrie 2016 se modific] \i va avea urm]torul con[inut:
@@Art. 2. Aprob] contribu[ia jude[ului la finan[area proiectului în valoare total] de 808.508,34 lei, din care:
a)777.746,84 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA);
b)30.761,50 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA);
c)4.911,50 lei, reprezentând TVA aferent cheltuielilor neeligibile;@@
Art. III. Dup] art. 2 din Hot]rârea Consiliului jude[ean S]laj nr. 177 din 14 noiembrie 2016 se introduce art.2^1, cu urm]torul con[inut:
@@ Art.2^1. Aprob] alocarea sumei de 393.410,43 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuieli neincluse în cadrul proiectului.@@
Art. IV. Celelalte prevederi ale Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 177 din 14 noiembrie 2016 r]mân neschimbate.
Art. V. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
-Direc[ia managementul proiectelor \i dezvoltare regional];
-Direc[ia economic].
Art. VI. Prezenta hot]r`re se comunic] cu:
-Direc[ia juridic] \i administra[ie local].
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-Direc[ia managementul proiectelor \i dezvoltare regional];
-Direc[ia economic];
-Direc[ia tehnic];

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.23
din 28 februarie 2017

Ajutor
de stat

Cost Total f]r]
TVA

TVA

Valoare eligibil]

Cost total

DA/NU

f]r] TVA

TVA eligibil]

4=2+3

1

2

Total eligibil

Valoare

neeligibil]

Valoare
TVA

f]r] TVA

neeligibil]

7=5+6

Total

neeligibil
10=8+9

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru ob[inerea \i amenajarea terenului
1.1 Cheltuieli pentru
achizi[ia de teren cu sau

NU

0

NU

44.535,00

8.461,65

52.996,65

44.535,00

8.461,65

52.996,65

0

0

0

NU

103.573,00

19.678,87

123.251,87

103.573,00

19.678,87

123.251,87

0

0

0

0

148.108,00

28.140,52

176.248,52

148.108,00

28.140,52

176.248,52

0

0

0

f]r] construc[ii
1.2 Cheltuieli pentru

amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu

amenaj]ri pentru protec[ia
mediului \i aducerea la
starea ini[ial]
Total Capitol 1

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru proiectare \i asisten[] tehnic]
2.1 Studii de teren
(geotehnice, topografice,
hidrologice,

hidrogeotehnice,

NU

58,527.00

11.120,13

69.647,13

58.527,00

11.120,13

69.647,13

0

0

0

NU

22.799,00

4.331,81

27.130,81

22.799,00

4.331,81

27.130,81

0

0

0

NU

1.668.314,00

316.979,66

1.985.293,66

1.668.314,00

316.979,66

1.985.293,66

0

0

0

NU

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

841.597,00

159.903,43

1.001.500,43

841.597,00

159.903,43

1.001.500,43

0

0

0

2.591.237,00

492.335,03

3.083.572,03

2.591.237,00

492.335,03

3.083.572,03

0

0

0

5.012.364,90

31.393.232,77

26.380.867,87

5.012.364,90

31.393.232,77

0

0

0

fotogrammetrice,
topografice si de stabilire
a terenului)

2.2 Taxe pentru ob[inerea
de avize, acorduri \i
autoriza[ii
2.3 Proiectare \i inginerie
2.4 Cheltuieli pentru
consultan[]
2.5. Cheltuieli cu asisten[]
tehnic]

NU

Total Capitol 2

0

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru investi[ia de baz]
3.1 Cheltuieli pentru
construc[ii \i instala[ii
3.2. Dot]ri

NU

26.380.867,87

NU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

26.380.867,87

5.012.364,90

31.393.232,77

26.380.867,87

5.012.364,90

31.393.232,77

0

0

0

NU

309.541,00

58.812,79

368.353,79

309.541,00

58.812,79

368.353,79

0

0

0

NU

137.788,00

26.179,72

163.967,72

137.788,00

26.179,72

163.967,72

0

0

0

NU

171.753,00

32.633,07

204.386,07

171.753,00

32.633,07

204.386,07

0

0

0

NU

577.095,00

0.00

577.095,00

577.095,00

0.00

577.095,00

0

0

Total Capitol 3

0

Capitol 4 - Alte cheltuieli
4.1. Organizare de \antier
4.1.1Ccheltuieli pentru
lucr]ri de construc[ii \i
instala[ii aferente

organiz]rii de \antier
4.1.2 Cheltuieli conexe
organiz]rii de \antier
4.2 Cheltuieli pentru
comisioane, cote, taxe
4.3. Cheltuieli diverse si
neprev]zute

NU

Total Capitol 4

0

0
30.761,50

2.678.747,59

508.962,04

3.187.709,63

2.652.897,59

504.050,54

3.156.948,13

25.850,00

4.911,50

3.565.383,59

567.774,83

4.133.158,42

3.539.533,59

562.863,33

4.102.396,92

25.850,00

4.911,50

90.000,00

17.100,00

107.100,00

90.000,00

17.100,00

107.100,00

0

0

0

90.000,00

17.100,00

107.100,00

90.000,00

17.100,00

107.100,00

0

0

0

20.833,33

3.958,33

24.791,66

20.833,33

3.958,33

24.791,66

0

0

0

20.833,33

3.958,33

24.791,66

20.833,33

3.958,33

24.791,66

0

0

0

32.796.429,79

6.121.673,61

38.918.103,40

32.770.579,79

6.116.762,11

38.887.341,90

25.850,00

4.911,50

30.761,50

Capitolul 5 Cheltuieli de informare \i publicitatea
5.1 Cheltuieli de
informare \i publicitatea

pentru proiect, care rezult]

NU

din obliga[iile
beneficiarului
Total Capitol 5

0

Capitolul 6 Cheltuieli cu auditul pentru proiect
6.1 Cheltuieli cu auditul
pentru proiect

NU

Total Capitol 6

0

Total general

0
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30.761,50

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

HOT}R~REA nr.24
din 28 februarie 2017
pentru modificarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 65 din 11 mai 2016 privind
aprobarea Acordului de parteneriat între Jude[ul S]laj \i Ora\ul Cehu Silvaniei pentru derularea
proiectului @@Reabilitare \i modernizare drumuri jude[ene: DJ 108D: Cri\eni (DN 1H) - Cehu
Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693 \i DJ 196:
lim. Jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr.1661 din 20.02.2017 a Pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.1662 din 20.02.2017 al Direc[iei managementul proiectelor \i dezvoltare regional];
- Ordinul MDRAP nr.3161/16.12.2016 privind aprobarea Ghidul Solicitantului - Condi[ii specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelului de proiecte nr. POR/6/6.1/1, Axa prioritar] 6, Prioritatea de investi[ii 6.1 - versiunea dec. 2016;
- prevederile art.291 alin. (1) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.44 din Legea 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) \i alin. (6) lit. c) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art. I. Se modific] Acordul de parteneriat între Jude[ul S]laj \i ora\ul Cehu Silvaniei pentru derularea proiectului @@Reabilitare \i modernizare
drumuri jude[ene: DJ 108D: Cri\eni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693 \i DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului
- Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150@@, aprobat prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 65 din 28 octombrie 2016, cu
modific]rile ulterioare, conform Anexei care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 65 din 28 octombrie 2016 r]mân neschimbate.
Art. III. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia managementul proiectelor \i dezvoltare regional].
Art. IV. Prezenta hot]r`rese comunic] la:
-Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
-Direc[ia managementul proiectelor \i dezvoltare regional];
-Direc[ia economic];
-Ora\ul Cehu Silvaniei.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.24
din 28 februarie 2017

Model F Acord de parteneriat
Model orientativ nr. _______/__________
pentru realizarea proiectului <Reabilitare \i modernizare drumuri jude[ene DJ 108D: Cri\eni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196),
km 0+000 - 22+693 \i DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150>
(acest document reprezint] un model orientativ în scopul reglementarii de principiu a aspectelor legale, financiare si de orice alta natur] care
pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului.
Acordul de parteneriat este supus legisla[iei din România \i se încheie pân] cel târziu la depunerea cererii de finantare \i este parte integrant] din aceasta.)
În conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016, liderul de parteneriat, beneficiar al unui
proiect, este responsabil cu asigurarea implement]rii proiectului \i a respect]rii tuturor prevederilor contractului de finan[are, sens în care acesta
trebuie s] aib] în vedere includerea în acordul de parteneriat, dup] caz, a oric]ror prevederi pe care acesta le consider] necesare \i care nu
contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finan[are, legisla[iei comunitare \i na[ionale incidente.)
Art. 1. P]r[ile
1. Jude[ul S]laj, cu sediul în Zal]u, P-[a 1 Decembrie 1918, nr.12, telefon 0260-614120, fax 0260-661097, cod fiscal nr. 4494764, având
calitatea de Lider de proiect (Partener 1) <se vor insera datele de indentificare ale liderului de parteneriat \i conturile distincte deschise pe codurile
de identificare fiscal] ale acestuia la unitatea teritorial] a Trezoreriei Statului>, astfel:
Contul de disponibilit][i (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decont]rii cererilor de plat] : ……………………….
Denumirea/adresa unit][ii Trezoreriei Statului: ……………………………
Contul de venituri (codul IBAN) în care se vireaz] sumele aferente cererilor de rambursare :RO45TREZ5612145020102XXX,
Denumirea/adresa unit][ii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Zal]u, P-[a Iuliu Maniu nr. 12, jude[ul S]laj.
Ora\ul Cehu Silvaniei, cu sediul în Cehu Silvaniei, Pia[a Trandafirilor nr. 35, telefon 0260-650355, fax 0260-650602, cod fiscal nr. 4291859,
având calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de indentificare ale partenerului \i, dac] este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de
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identificare fiscal] ale acestuia la unitatea teritorial] a Trezoreriei Statului>, astfel:
Contul de disponibilit][i (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decont]rii cererilor de plat]: …………………
Denumirea/adresa unit][ii Trezoreriei Statului: ……………………………
Contul de venituri (codul IBAN) în care se vireaz] sumele aferente cererilor de rambursare: …………………………….
Denumirea/adresa unit][ii Trezoreriei Statului: …………………………….
au convenit urm]toarele:
Art. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile \i obliga[iile p]r[ilor, contribu[ia financiar] proprie a fiec]rei p]r[i la bugetul
proiectului, precum \i responsabilit][ile ce le revin în implementarea activit][ilor aferente proiectului: <Reabilitare \i modernizare drumuri
jude[ene DJ 108D: Cri\eni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693 \i DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat,
km 28+000-28+900 - 36+080-43+150>, care este depus în cadrul Programului Opera[ional Regional 2014-2020, Axa prioritar] 6 - Îmbun]t][irea
Infrastructurii Rutiere de Importan[] Regional], Prioritatea de investi[ie
6.1 - Stimularea Mobilit][ii Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare \i Ter[iare la Infrastructura Ten-T, Inclusiv a Nodurilor
Multimodale, Obiectiv specific cre\terea gradului de accesibilitate a zonelor rurale \i urbane situate în proximitatea re[elei TEN-T prin modernizarea
drumurilor judetene, apel de proiecte (Cod generat MySMIS \i denumire)………………., precum \i pe perioada de durabilitate \i de valabilitate
a contractului de finan[are.
6.2 Prezentul acord se constituie anex] la cererea de finan[are.
Art. 3. Roluri \i responsabilit][i în implementarea proiectului
(1) Rolurile \i responsabilit][ile sunt descrise în tabelul de mai jos \i corespund prevederilor din Cererea de finan[are:
ORGANIZA{IA

ROLURI |I RESPONSABILIT}{I

LIDER DE PARTENERIAT

Se vor descrie activit][ile \i subactivit][ile pe care fiecare partener
trebuie s] le implementeze, în strâns] corelare cu informa[iile

(PARTENER1)

furnizate în formularul cererii de finan[are
De asemenea, se va men[iona valoarea estimat] a fiec]rei activit][i,
defalcat] pentru fiecare partener/lider de parteneriat

Activitate

Subactivitate

Roluri \i responsabilit][i ale jude[ului S]laj

I. Activit][I de finan[are
I.1 Activitatea de

I.1.1 Lansare procedur] de achizi[ie

Jude[ul S]laj a derulat procedura de achizi[ie public]

preg]tire a

public] pentru realizarea

pentru

investi[iei de reabilitare \i

investi[iei de reabilitare \i modernizare a DJ 108D \i DJ

proiectului

documenta[iei tehnice aferent]

0

contractarea serviciilor de proiectare (faza SF) aferente

modernizare a DJ 108D \i DJ 196

196

I.1.2 Elaborare documenta[ie tehnic]

Firma de proiectare desemnat] în urma procedurii de

aferent] investi[iei de

achizi[ie a realizat documenta[ia tehnic] în conformitate

reabilitare \i modernizare a

Valoare
232.5058,77

99.008,00

cu prevederile HG 28 / 2008 (studiu de fezabilitate,

DJ 108D \i DJ 196

expertize tehnice, studii topografice, studii geotehnice,

I.1.3 Realizare audit de siguran[]

Consiliul Jude[ean S]laj a semnat cu Autoritatea Rutier]

rutier]

Român] un contract pentru realizarea rapoartelor de audit

studii de trafic)

111.126,96

de siguran[] rutier] pentru cele dou] drumuri propuse
spre reabilitare
I.1.4 Încheierea unui acord de

Având în vedere faptul c] drumul jude[ean 196

parteneriat cu UAT Ora\ul

traverseaz] ora\ul Cehu Silvaniei de la kilometrul 28+900

Cehu Silvaniei

0

– 36+080 (tronson administrat de Prim]ria Ora\ului

Cehu Silvaniei), a fost necesar] încheierea unui acord de
parteneriat între cele dou] UAT-uri

I.1.5 Preg]tirea \i depunerea cererii
de finan[are la OI

Echipa de proiect din cadrul consiliului Jude[ean S]laj a

elaborat cerea de finan[are aferent] proiectului respectând

ADR Nord - Vest

cerin[ele Ghidului specific pentru Prioritatea 6.1 \i ale

I.2

I.2.1 Ob[inerea

În colaborarea cu proiectantul au fost ob[inute toate

Activit][i pentru

Certificatului de Urbanism, a

avizele \i

proiectului

CU \i înscrierea în CF a celor dou]

asigurarea maturit][ii

avizelor \i acordurilor solicitate prin

0

Ghidului general POR
22.370,81

acordurile solicitate prin CU

drumuri jude[ene
I.2.2 Lansarea în SEAP a procedurii

Consiliul Jude[ean S]laj a lansat în 12.01.2016 în SEAP

contractarea serviciilor de proiectare

proiectare (Faza PT) \i pentru execu[ia lucr]rilor

de achizi[ie public] pentru

(faza PT) \i execu[ie lucr]ri \i

semnarea contractelor de lucr]ri \i
servicii

procedura de achizi[ie public] pentru serviciile de

0

aferente investi[iei. pe dou] loturi.

Contractele de proiectare + execu[ie au fost semnate
astfel:

30.09.2016 pentru Lotul 1;

II. Activit][i ce se vor realiza dup] depunerea cererii de finan[are

10.08.2016 pentru Lotul 2
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38.654.836,13

II.1

II.1.1 Elaborare PT DJ 108D:

Elaborare documenta[

Cri\eni (DN

investi[iei \i ob[inerea

Silvaniei (DJ

ie tehnic] (faza PT) aferent]
acordurilor solicitate la
nivel PT \i

a autoriza[iei de construire

Ofertantul câ\tig]tor va elabora proiectul tehnic pentru DJ

933.905,34

Ofertantul câ\tig]tor va elabora proiectul tehnic pentru

246.092,00

Consiliul Jude[ean S]laj va semnat cu Autoritatea Rutier]

333.977,07

108D în conformitate cu Ordinul 863/2008.

1H) - Cehu
196), KM
0+000 - 22+693 \i ob[inerea
acordurilor solicitate \i a

autoriza[iei de construire
II.1.2 Elaborare PT DJ 196:

lim. jud. Satu-Mare –

Horoatu Cehului – Benesat,

DJ 196 în conformitate cu Ordinul 863/2008.

km 28+000

28+900 –
36+080

43+150 \i ob[inerea

acordurilor solicitate \i a

autoriza[iei de construire
II.2 Realizare audit de

Român] un contract pentru realizarea rapoartelor de audit

siguran[] rutier]
(faza PT)

de siguran[] rutier] (faza PT) pentru cele dou] drumuri

II.3 Încheierea contractului

Dup] verificare dosarului de finan[are depus de UAT

propuse spre reabilitare
Jude[ul S]laj, în

de finan[are

0

parteneriat cu UAT Ora\ul Cehu Silvaniei de c]tre
institu[iile abilitate \i parcurgerea tuturor etapelor

precizate în ghidul specific pentru Prioritatea de investi[ii
6.1 se va semna contractul de finan[are aferent
proiectului.
II.4 Preg]tirea documenta

II.4.1 Organizarea

[iilor de achizi[ie public] \i

procedurilor de achizi[ie a

încheierea contractelor cu
operatorii economici

serviciilor de supraveghere a

Aceast] activitate va fi realizat] în conformitate cu

prevederile legale în vigoare în domeniul achizi[iilor

0

publice.

execu[iei lucr]rilor
(dirigentare de \antier)
II.4.2 Organizarea
procedurilor de achizi[ie a

Aceast] activitate va fi realizat] în conformitate cu

prevederile legale în vigoare în domeniul achizi[iilor

serviciilor de Audit

publice.

II.4.3 Organizarea

Aceast] activitate va fi realizat] în conformitate cu

procedurilor de achizi[ie a

prevederile legale în vigoare în domeniul achizi[iilor

serviciilor de publicitate

publice.

II.5 Manage-ment de

II.5.1 Organizarea activit][ii

Atribu[iile echipei de proiect sunt:

proiect \i monitoriza-rea

echipei de proiect

contracte-lor de achizi[ie

• Monitorizarea

evolu[iei

proiectului

sub

aspectul

încadr]rii activit][ilor în bugetul estimat \i în graficul
de timp;

încheiate

• Urm]rirea îndeplinirii indicatorilor asuma[i prin

documenta[ia de finan[are;

• Organizarea procedurilor de achizi[ie public] de

servicii \i lucr]ri;

• Asigur] managementul de risc al proiectului;

• Comunic] cu OI – ADR Nord – Vest \i cu AM POR \i

cu orice alte institu[ii abilitate

• Asigur] respectarea cerin[elor \i procedurilor de

identitate vizual]
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0

0

0

II.5.2 Monitorizarea

Echipa de proiect va monitoriza contractele de servicii \i

0

Beneficiarul va preda amplasamentul \i va asigura

368.353,79

lucr]ri încheiate în cadrul proiectului.

contractelor de achizi[ii
încheiate
II.6 Execu[ia lucr]rilor de

II.6.1 Predarea amplasamentu

reabilitare \i

lui \i organizarea de \antier

accesul

II.6.2 Realizarea lucr]rilor de

Antreprenorul va derula lucr]rile de reabilitare \i

Antreprenorului la acesta.

modernizare a drumurilor
jude[ene DJ
108D \i DJ
196
reabilitare \i modernizare a
drumurilor jude[ene DJ 108D

modernizare a drumurilor jude[ene DJ 108D \i DJ 196
respectând prevederile caietelor de sarcini \i ale

\i DJ 196

proiectelor tehnice \i reglement]rile legale în vigoare.

II.6.3 Organizarea

Dac] va fi cazul pe parcursul execu[iei lucr]rilor se vor

efectua toate studiile necesare pentru finalizarea acestora

procedurilor de achizi[ie \i
elaborarea eventualelor studii

35.303.524,42

40.592,09

în bune condi[ii.

de teren necesare pe parcursul
execu[iei lucr]rilor
II.6.4 Recep[ia la terminarea

Aceast] subactivitate va fi efectuat] în conformitate cu

lucr]rilor

prevederile legale în vigoare la finalizarea lucr]rilor în

0

termenele prev]zute în contractul de execu[ie.

II.6.5 Perioada de notificare a
defectelor \i recep[ia final]

Din momentul recep[iei la terminarea lucr]rilor începe
perioada de notificare a defectelor, pe parcursul c]reia

0

sunt inspectate periodic lucr]rile (aceast] perioad] nu este
inclus] în durata prev]zut] pentru implementarea

prezentului proiect). Dup] finalizarea perioadei de
garan[ie a lucr]rilor va avea loc recep[ia final].
Emiterea de solu[ii tehnice, preciz]ri sau clarific]ri legate

II.7 Prestarea serviciilor de

II.7.1 Activit][i de asisten[]

asisten[] tehnic] \i

tehnic] din partea

dirigen[ie de \antier

proiectantului pe parcursul

teren;

execu[iei lucr]rilor –

Urm]rirea respect]rii prevederilor din proiect, a

de aplicarea proiectului în concordan[] cu situa[ia din

serviciile de asisten[] tehnic]

294.999,33

programului calit][ii \i respectarea normelor în vigoare
atât de c]tre Antreprenor cât \i de c]tre Inginer;

din partea proiectantului au
fost contractate prin
contractul de servicii de
proiectare (faza PT)
II.7.2 Activit][i de

Firma de supraveghere lucr]ri (inginerul) va desf]\ura

lucr]rilor

perioada de execu[ie a lucr]rilor.

supraveghere a execu[iei

activit][i specifice de monitorizare \i verificare în

II.8 Activitatea de raportare

II.8.1 Întocmirea rapoartelor

Factorii implica[i în execu[ia lucr]rilor vor întocmi \i

în cadrul proiectului

tehnice \i financiare

transmite periodic rapoarte tehnice \i financiare privind

1.001.500,43

0

stadiul investi[iei, eventualele riscuri ap]rute pe parcursul
derul]rii lucr]rilor \i m]suri de contracarare a acestora
etc.

II.8.2 Întocmirea rapoartelor

Beneficiarul va transmite rapoarte de progres, conform

finan[ator

câte ori se vor solicita în scris de AMPOR/OI.

de progres solicitate de

modelului anexat la Ghidul specific, trimestrial \i ori de

II.8.3 Întocmirea rapoartelor

Beneficiarul va transmite rapoarte de durabilitate,

pe perioada post-

anual pe perioada de post-implementare a proiectului.

de durabilitate

întocmite conform modelului ata\at la Ghidul specific,

implementare

a proiectului (aceast]
subactivitate
nu este

inclus] în durata prev]zut]
pentru implementarea
prezentului proiect)
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0

0

II.9

Echipa de proiect va întocmi toate documentele pentru

\i/sau rambursare a

finan[ator.

Întocmirea cererilor de plat]

asigurarea ramburs]rii / decont]rii cheltuielilor de c]tre

cheltuielilor proiectului
II.10 Activitatea de

informare \i publicitate ’n
cadrul proiectului

II.10.1 Promovarea

Promovarea proiectului se va face pe toat] perioada

II.10.2 Diseminarea

Rezultatele proiectului vor fi publicate pe paginile web

rezultatelor proiectului

ale Consiliului Jude[ean S]laj \i ale partenerului, astfel

proiectului

0

107.100,00

implement]rii acestuia, conform “Manualului de
identitate vizual]@@ pentru POR 2014-2020.

0

încât poten[ialii investitori s] poat] ob[ine informa[ii
despre noile oportunit][i ale zonei.

II.11 Auditarea proiectului

Auditul proiectului va fi realizat de o firm] de audit
financiar autorizat] de Camera Auditorilor

24.791,66

Financiari din România.

Procesul de audit se va realiza cu respectarea legisla[iei în
vigoare: Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 75/1999
republicat] privind activitatea de audit financiar \i

Standardele Interna[ionale de Audit publicate de IFAC.
II.12 Activitatea de

Întocmirea cererii de rambursare final] cu toate

întocmire \i depunere a

documentele justificative necesare;

cererii de rambursare finale

R]spunsuri la eventualele clarific]ri solicitate de OI

0

Preg]tirea documentelor proiectului în vederea verific]rii
acestora de c]tre finan[ator pe parcursul

vizitei finale la fa[a locului - Arhivarea documentelor
aferente proiectului la sediul Consiliului Jude[ean
S]laj
Partener II

Activitate

Subactivitate

Roluri \i responsabilit][i ale jude[ului S]laj

Valoare

ORA|UL
II. Activit][i realizate ’nainte de depunerea cererii de finan[are

CEHU
SILVANIEI
I.1 Activitatea de

I.1.1 Încheierea unui acord de

preg]tire a proiectulu

parteneriat cu UAT Ora\ul Cehu
Silvaniei

Av`nd ’n vedere faptul c] drumul jude[ean 196

traverseaz] ora\ul Cehu Silvaniei de la kilometrul 28+900

0

– 36+080 (tronson administrat de Prim]ria Ora\ului

Cehu Silvaniei), a fost necesar] încheierea unui acord de
parteneriat între cele dou] UAT-uri

II.1 Execu[ia

II.1.1 Realizarea lucr]rilor de

Pe parcursul derul]rii lucr]rilor de reabilitare \i

reabilitare \i

drumurilor jude[ene DJ 108D \i DJ

permite accesul utilajelor \i ma\inilor Antreprenorului pe

lucr]rilor de

modernizare a

reabilitare \i modernizare a
196

drumurilor jude[ene

informare \i

publicitate în cadrul
proiectului

0

tronsonul de drum din DJ 196 aflat în administrarea sa \i
va asigura func[ionalitatea acestuia.

DJ 108D \i DJ 196
II.2.Activitatea de

modernizare partenerul, UAT Ora\ul Cehu Silvaniei va

II.2.1 Promovarea proiectului

II.2.2. Diseminarea rezultatelor
proiectului

Rezultatele proiectului vor fi publicate pe paginile web
ale Consiliului Jude[ean S]laj \i ale Ora\ului Cehu
Silvaniei, astfel încât poten[ialii investitori s] poat] ob[ine
informa[ii despre noile oportunit][i ale zonei.

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

Contribu[ia (unde este cazul)

Lider de parteriat

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

(Partener 1)

Valoarea contribu[iei la total cheltuieli neeligibile (in lei si %) Valoarea contribu[iei la valoarea
total] a proiectului (in lei si %)

Jude[ul S]laj

Valoarea contribu[iei la total cheltuieli eligibile (în lei \i %):
777.746,84 lei, reprezentând 2% din total cheltuieli eligibile Valoarea contribu[iei la total

cheltuieli neeligibile (in lei si %):

30.761,50 lei, reprezentând 100% din total cheltuieli neeligibile Valoarea contribu[iei la valoarea
total] a proiectului (in lei si %): 808.508,34 lei, reprezentând 2,07% din total cheltuieli
Partener 2

Ora\ul Cehu Silvaniei

0 lei
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(3) Pl][ile
Responsabilit][ile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului nr.
40/2015 privind gestionarea financiar] a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 \i ale Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar] a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. În acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum urm]toarele:
a)pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plat] pentru
cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat si toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizitiilor publice derulate de acestia;
b)liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plat] c]tre OI/autoritatea de management3, iar autoritatea de
management vireaz], dup] efectuarea verific]rilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor
care le-au efectuat, si în concordant] cu valoarea corespunz]toare activit][ii/activit][ilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3,
alin. (1) \i (2) din acordul de parteneriat.
c)liderul de parteneriat \i partenerii - institu[ii publice î\i cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament \i creditele
bugetare în limita sumei necesare finan[]rii valorii corespunz]toare activit][ii/activit][ilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor
acordului de parteneriat, anex] la cererea de finan[are4.
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat
Perioada de valabilitate a acordului începe la data semn]rii prezentului Acord \i înceteaz] la data la care Contractul de Finan[are aferent
proiectului î\i înceteaz] valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finan[are conduce automat la extinderea Perioadei de
valabilitate a prezentului acord.
Art. 5. Drepturile \i obliga[iile liderului de parteneriat (Partenerului 1)
A. Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul s] solicite celorlal[i parteneri furnizarea oric]ror informa[ii \i documente legate de proiect, în scopul
elabor]rii rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plat], sau a verific]rii respect]rii normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achizi[ie.
B. Obliga[iile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finan[are \i Contractul de finan[are.
(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului \i
le va furniza copii ale rapoartelor de progres \i financiare.
(3) Propunerile pentru modific]ri importante ale proiectului (e.g. activit][i, parteneri etc.), trebuie s] fie convenite cu partenerii înaintea
solicit]rii aprob]rii de c]tre Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.
______________________________________
3 A se vedea art. 35 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;
4 A se vedea art. 8 alin. (1) din OUG nr. 40/2015.
(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea c]tre OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plat], împreun] cu
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale \i procedurale.
(5) Liderul de parteneriat are obliga[ia îndosarierii \i p]str]rii tuturor documentelor proiectului în original precum \i copii ale documentelor
partenerilor, inclusiv documentele contabile privind activit][ile \i cheltuielile eligibile în vederea asigur]rii unei piste de audit adecvate în
conformitate cu legisla[ia comunitar] \i na[ional]. Toate documentele vor fi p]strate pân] la închiderea oficial] a Programului sau pân] la expirarea
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
(6) În cazul în care autorit][ile cu competen[e în gestionarea fondurilor europene constat] neîndeplinirea sau îndeplinirea par[ial] a indicatorilor
de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în func[ie de gradul de realizare a indicatorilor de
rezultat/obiectivelor aferen[i activit][ilor proprii, liderul de parteneriat \i partenerii r]spund propor[ional sau în solidar pentru reducerile aplicate
din sumele solicitate la rambursare/plat].
(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat r]spunde solidar cu partenerul din vina c]ruia a fost cauzat prejudiciul.
(8) În cazul rezilierii/revoc]rii contractului/ordinului de finan[are, liderul de parteneriat \i partenerii r]spund în solidar pentru restituirea
sumelor acordate pentru proiect.
(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notific]rilor
\i titlurilor de crean[] emise pe numele s]u de c]tre Autoritatea de management.
(10) Liderul de parteneriat va asigura resursele necesare astfel încât la momentul recep[iei lucr]rilor întregul traseu s] fie func[ional, în stare
bun], în integralitatea sa.
Art. 6. Drepturile \i obliga[iile partenerilor
A. Drepturile Partenerului 2
(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acela\i fel ca \i cheltuielile angajate de c]tre liderul de parteneriat corespunz]tor
activit][ii/activit][ilor proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de c]tre AM, la fondurile ob[inute din procesul de rambursare/plata
pentru cheltuielile angajate de c]tre ace\tia, care au fost certificate ca eligibile.
(2) Partenerul are dreptul s] fie consultat cu regularitate de c]tre liderul de parteneriat, s] fie informat despre progresul în implementarea
proiectului \i s] i se furnizeze, de c]tre liderul de parteneriat, copii ale rapoartelor de progres \i financiare.
(3) Partenerul are dreptul s] fie consultat, de c]tre liderul de parteneriat, în privin[a propunerilor pentru modific]ri importante ale proiectului
(e.g. activit][i, parteneri etc.), înaintea solicit]rii aprob]rii de c]tre AM / OI POR.
B. Obliga[iile Partenerului 2
(4) Partenerul are obliga[ia de a respecta prevederile legisla[iei na[ionale \i comunitare în vigoare în domeniul achizi[iilor publice, ajutorului
de stat, egalit][ii de \anse, dezvolt]rii durabile, inform]rii \i publicit][ii în implementarea activit][ilor proprii.
(5) Partenerul este obligat s] pun] la dispozi[ia liderului de parteneriat documenta[iile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire
a contractelor de achizi[ie public], spre verificare.
(6) Partenerul este obligat s] transmit] copii conforme cu originalul dup] documenta[iile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii
de atribuire a contractelor de achizi[ie public], în scopul elabor]rii cererilor de rambursare.
(7) Partenerul este obligat s] transmit] copii conforme cu originalul dup] documentele justificative, în scopul elabor]rii cererilor de rambursare/plat].
(8) Partenerul este obligat s] pun] la dispozi[ia AM/OI, sau oric]rui alt organism na[ional sau european, abilitat de lege, documentele \i/sau
informa[iile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finan[]rii nerambursabile, la cerere \i în termen de maximum 5 (cinci) zile
lucr]toare, \i s] asigure condi[iile pentru efectuarea verific]rilor la fa[a locului.
(9) În vederea efectu]rii verific]rilor prev]zute la alin. anterior, Partenerul are obliga[ia s] acorde dreptul de acces la locurile \i spa[iile unde
se implementeaz] Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au leg]tur] direct] cu proiectul, \i s] pun] la dispozi[ie documentele
solicitate privind gestiunea tehnic] \i financiar] a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât \i în format electronic. Documentele trebuie s] fie u\or
accesibile \i arhivate astfel încât s] permit] verificarea lor.
(10) Partenerul este obligat s] furnizeze liderului de parteneriat orice informa[ii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul
elabor]rii rapoartelor de progres.
(11) În cazul în care autorit][ile cu competen[e în gestionarea fondurilor europene constat] neîndeplinirea sau îndeplinirea par[ial] a indicatorilor de
rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în func[ie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/
obiectivelor aferen[i activit][ilor proprii, partenerul r]spunde propor[ional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plat].
(12) Partenerul are obliga[ia de a restitui AM/OI, orice sum] ce constituie plat] nedatorat]/sume necuvenite pl]tite în cadrul prezentului
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contract de finan[are, în termen de 5 zile lucr]toare de la data primirii notific]rii.
(13) Partenerul este obligat s] [in] o eviden[] contabil] distinct] a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor
opera[iunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozi[iile legale.
(14) Partenerul este obligat s] pun] la dispozi[ia auditorului financiar independent si autorizat în condi[iile legii toate documentele si/sau
informa[iile solicitate si s] asigure toate condi[iile pentru verificarea cheltuielilor de c]tre acesta.
(15) S] p]streze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activit][ile \i cheltuielile eligibile în vederea asigur]rii
unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare \i na[ionale. Toate documentele vor fi p]strate cel pu[in 5 (cinci) ani
dup] expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finan[are.
(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina c]ruia a fost cauzat prejudiciul r]spunde solidar cu liderul de proiect.
(17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notific]rile \i titlurile de crean[] se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului
care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legisla[iei în vigoare.
(18) Partenerii pe numele c]rora a fost emis titlul de crean[] au obliga[ia restituirii sumelor cuprinse în acestea \i asigurarea din resurse proprii
a contravalorii acestora.
(19) În cazul rezilierii/revoc]rii contractului/ordinului de finan[are, liderul de parteneriat \i partenerul r]spund în solidar pentru restituirea
sumelor acordate pentru proiect.
(20) Partenerul este [inut de respectarea de c]tre liderul de parteneriat a termenului de restituire men[ionat în decizia de reziliere a sumelor
solicitate de AM.
(21) Partenerul este obligat asigure func[ionalitatea sectorului de drum de la km 28+900 - 36+080, aflat în administrarea sa, astfel încât la
recep[ia lucr]rilor implementate prin proiectul finan[at prin POR 2014-2020 întregul traseu s] fie func[ional în integralitatea sa.
Art. 7. Achizi[ii publice
(1)
Achizi[iile în cadrul proiectului vor fi f]cute de membrii parteneriatului cu respectarea legisla[iei în vigoare, a condi[iilor din contractul
de finan[are \i a instruc[iunilor emise de AM/OI \i/sau alte organisme abilitate.
Art. 8. Proprietatea
(1) P]r[ile au obliga[ia s] men[in] proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achizi[ionate/modernizate,
inclusiv a mijloacelor de transport în comun, acolo unde este cazul, \i natura activit][ii pentru care s-a acordat finan[are, pe o perioad] de cel pu[in
5 ani de la efectuarea pl][ii finale/ de dare în exploatare \i s] asigure exploatarea \i între[inerea în aceast] perioad].
(2) Înainte de sfâr\itul proiectului, p]r[ile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor,
bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au f]cut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ata\ate raportului final.
(3) P]r[ile au obliga[ia de a asigura func[ionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, acolo unde este
cazul, ce au f]cut obiectul finan[]rilor nerambursabile, la locul de desf]\urare a proiectului \i exclusiv în scopul pentru care au fost achizi[ionate.
(4) P]r[ile au obliga[ia s] foloseasc] conform scopului destinat \i s] nu vând] sau s] înstr]ineze, sub orice form] obiectele / bunurile, fie ele
mobile sau imobile finan[ate prin POR 2014-2020, pe o perioad] de 5 ani de la efectuarea pl][ii finale. De asemenea, p]r[ile au obliga[ia respect]rii
prevederilor contractului de finan[are cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realiz]rii proiectului.
Art. 9. Confiden[ialitate
(1) P]r[ile semnatare ale prezentului acord convin s] p]streze în strict] confiden[ialitate informa[iile primite în cadrul \i pe parcursul
implement]rii proiectului \i sunt de acord s] previn] orice utilizare sau divulgare neautorizat] a unor astfel de informa[ii. P]r[ile în[eleg s] utilizeze
informa[iile confiden[iale doar în scopul de a-\i îndeplini obliga[iile din prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 10. Legea aplicabil]
(1) Prezentului Acord i se va aplica \i va fi interpretat în conformitate cu legea român].
(2) Pe durata prezentului Acord, p]r[ile vor avea dreptul s] convin] în scris asupra modific]rii anumitor clauze prin act adi[ional. Orice
modificare a prezentului acord va fi valabil] numai atunci când este convenit] de toate p]r[ile.
Art. 11. Dispozi[ii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în leg]tur] cu el, pe care p]r[ile nu le pot solu[iona pe cale amiabil], vor fi
solu[ionate de instan[ele competente.
Întocmit în ___________ exemplare, în limba român], câte unul pentru fiecare parte \i un original pentru cererea de finan[are.
Semn]turi
Lider de proiect
(Partener 1)
JUDE{UL S}LAJ
Partener 2
ORA|UL CEHU
SILVANIEI

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

Semn]tura

Data \i locul semn]rii

Semn]tura

Data \i locul semn]rii

MARC TIBERIU
PRE|EDINTE
Numele, prenumele \i func[ia reprezentantului legal
al organiza[iei/institu[iei
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