ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr.67
din 28 aprilie 2021
privind aprobarea actualizării Acordului pentru consolidarea relațiilor de
cooperare interinstituțională între Județul Sălaj și structuri asociative ale
mediului de afaceri
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 6920 din 21.04.2021 al preşedintelui Consiliului
judeţean;
- raportul de specialitate nr. 6921 din 21.04.2021 al Direcției investiții și
programe publice;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă actualizarea Acordului de cooperare privind consolidarea
relațiilor de cooperare interinstituțională între Județul Sălaj și structuri
asociative ale mediului de afaceri, conform Anexei care face parte integrantă din
prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Preşedintele Consiliului judeţean și Direcția investiții și programe publice.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Direcția investiții și programe publice.
PREŞEDINTE,
Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Dinu Iancu - Sălăjanu
Cosmin-Radu Vlaicu

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.67 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea
actualizării Acordului de cooperare pentru consolidarea relațiilor de cooperare
interinstituțională între Județul Sălaj și structuri asociative ale mediului de afaceri
ACORD DE COOPERARE
privind consolidarea relațiilor de cooperare interinstituțională între Județul Sălaj și
structuri asociative ale mediului de afaceri
(a) Județul Sălaj cu sediul în Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918 nr.11, telefon 0260 614 120, cod
unic de înregistrare 4494764, având contul nr. RO74 TREZ 5612 1370 201X XXXX deschis la
Trezoreria Zalău, reprezentat prin dl. Dinu Iancu - Sălăjanu în calitate de Preşedinte al
Consiliului județean și dna. Leontina Marușca în calitate de Director executiv,
(b) Camera de Comerț și Industrie Sălaj cu sediul in Zalau, Str. Corneliu Coposu nr. 3, Jud.
Sălaj,
Romania,
Cod
Unic
de
înregistare
RO11437362,
cont
bancar
RO76RZBR0000060012619889 deschis la Raiffeisen Bank SA - Zalau, reprezentată de Paul
Morar – Președinte;
(c) Clubul Oamenilor de Afaceri Silvania cu sediul în Zalău, str. CPT. Maxim Constantin,
nr.8, CIF: 33315200, Cont Bancar: RO78BTRLRONCRT0263827001, Banca Transilvania,
reprezentată de Pădurean Vasile în calitate de Președinte;
(d) Organizația Patronilor Sălaj cu sediul în Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr.5 , CIF:
40097965, Cont Bancar: RO08BTRLRONCRT0528640201, Banca Transilvania, reprezentată de
Alin Buză în calitate de Președinte;
denumite în continuare individual “Partea” şi împreună “Părţile”,
AVÂND ÎN VEDERE:
- Strategia de dezvoltare a județului Sălaj pentru perioada 2015-2020, cu orizont 2030,
aprobată prin Hotărârea Consiliului județean Sălaj Nr. 154 din 19.09.2016 precum și procesul de
actualizare a acesteia
Recunoscând importanța și contribuția pe care relațiile de cooperare interinstituțională durabile
între autoritățile administrației publice locale și mediul de afaceri local le pot aduce la
dezvoltarea economică și socială a județului Sălaj,
În dorința de a urma, prin consultare permanentă, deschisă și transparentă, o serie de acțiuni
menite să îmbunătățească climatul economic de dezvoltare al județului Sălaj, să poată asigura
stabilitate și predictibilitate în acțiunea publică în favoarea sprijinirii și dezvoltării mediului de
afaceri județean;
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Au convenit încheierea prezentului Acord de cooperare, după cum urmează:
1. OBIECTUL ACORDULUI
1.1. Părțile, în limita competențelor legale și a sectoarelor de activitate specifice,
cooperează pentru a realiza o serie de acțiuni în vederea consolidării relațiilor de cooperare
interinstituțională pentru îmbunătățirea și dezvoltarea climatului economic și social al județului
Sălaj.
1.2. Pentru îndeplinirea obiectului Acordului, Părțile convin asupra realizării unei serii de
acțiuni, după cum urmează:
a) consultarea și cooperarea interinstituțională permanentă între Părți cu privire la
actualizarea și elaborarea unor documente programatice și de planificare strategică la nivel
județean și regional (ex. strategii de dezvoltare socio-economică, strategii sectoriale etc.);
b) consultarea și cooperarea interinstituțională permanentă între Părți cu privire la
actualizarea și elaborarea unor documente programatice și de planificare financiară la nivel
județean (ex. proiectele de buget anual și multianual al Județului Sălaj și a instituțiilor
subordonate acestuia etc.);
c) consultarea și cooperarea interinstituțională permanentă între Părți cu privire la
prioritizarea sectoarelor de investiții și promovarea investițiilor publice de interes județean cu
caracter anual și multianual și aflate în competența instituțională a Județului Sălaj prin Consiliul
județean;
d) consultarea și cooperarea interinstituțională permanentă între Părți cu privire la
reprezentarea și promovarea județului Sălaj pe plan național și internațional în ceea ce privește
componenta economică:
- prin participarea, cu susținerea proprie a costurilor de către fiecare participant, a
reprezentanților structurilor asociative ale mediului de afaceri județean la delegațiile și
evenimentele de profil organizate de către Consiliul județean în afara țării, atunci când aceste
costuri nu fac obiectul unor cheltuieli eligibile în cadrul unor proiecte promovate în acest sens de
către autoritatea județeană sau oricare dintre Părțile semnatare;
- prin participarea reprezentanților structurilor mediului de afaceri județean la delegațiile
de profil economic cu nivel de reprezentare național și/sau internațional primite de către
Consiliul județean, la invitația autorității județene;
- prin participarea Consiliului județean la acțiuni de profil pe plan național și internațional
organizate în parteneriat și/sau de către structurile asociative ale mediului de afaceri județean;
e) consultarea și cooperarea interinstituțională permanentă între Părți cu privire la
realizarea în comun a unor proiecte, acțiuni și/sau evenimente de interes județean.
2. Durata
2.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încetează la data
de 31 decembrie 2025.
2.2. Durata prezentului Acord poate fi modificată și prelungită prin act adițional și
exprimarea voinței Părților în acest sens.
3. Comisia Economică Consultativă
3.1. Pentru asigurarea derulării prezentului accord, se înființează Comisia Economică
Consultativă, mecanism și structură cu rol consultativ care reunește reprezentanții
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Consiliului Județean Sălaj, Camerei de Comerț și Industrie Sălaj, Clubului Oamenilor
de Afaceri Silvania și ai Organizației Patronilor Sălaj, având ca scop formarea unor
opinii, fundamentarea și elaborarea unor strategii coordonate pentru o dezvoltare
economică inteligentă și sustenabilă a județului, atragerea de noi investitori,
dezvoltarea antreprenoriatului și susținerea acțiunilor de interes comun cu impact
pozitiv asupra locuitorilor județului.
3.2. Principalele obiective ale reuniunilor Comisiei Economice Consultative sunt (fără a se
limita la acestea):
- stabilirea de comun acord a unor direcții comune pentru a eficientiza sprijinul acordat
antreprenorilor și firmelor private din județul Sălaj;
- informarea reciprocă cu privire la acțiunile de interes local și județean pe care urmează
să le organizeze fiecare dintre semnatarii acestui acord.
3.3. Întâlnirile de lucru în cadrul Comisiei Economice Consultative vor fi organizate
trimestrial, în cadrul cărora vor avea loc discuții și se va urmări modul în care se pun în
practică propunerile și soluțiile agreate.
3.4. Secretariatul Comisiei Economice Consultative se asigură prin grija aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Sălaj, Direcția investiții și programe publice.
4. Modalități de cooperare și comunicare între Părți
4.1. Orice comunicare între Părți cu privire la dinamica acțiunilor prezentului Acord, se va
realiza în scris – prin intermediul poștei electronice - și va fi transmisă tuturor Părților
prezentului Acord.
4.2.Opiniile, punctele de vedere, amendamentele, recomandările emise de către oricare
dintre Părți, ca urmare a acțiunilor de consultare pentru realizarea obiectului
prezentului Acord, vor fi formulate în scris și transmise sub semnătura reprezentantului
legal al Părții emitente, tuturor celorlalte Părți ale Acordului.
4.3. Conținutul oricăruia dintre documentele emise la punctul 3.2. se va putea implementa,
după caz, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare la data emiterii acestora.
4.4. Aderarea precum și retragerea oricărei Părți din prezentul Acord reprezintă voința
acesteia și se va realiza prin notificarea scrisă adresată tuturor celorlalte Părți ale
Acordului, care vor lua act de aceasta, urmând ca, prezentul Acord să se modifice în
consecință.
4.5. Părțile se obligă să nu facă nimic de natură a aduce atingere imaginii, numelui,
mărcilor, prestigiului sau intereselor Părților semnatare ale prezentului Acord și a
membrilor acestora, sub sancțiunea plății de despăgubiri, dreptul la opinie și libera
exprimare fiind garantat, în condițiile legii.
4.6. Obiectul prezentului Acord de cooperare, poate fi actualizat, completat, modificat în
funcție de dinamica acțiunilor și pe baza intereselor Părților semnatare.
5. Forţa majoră
5.1. Oricare dintre Părţi este exonerată de răspunderea privind neîndeplinirea sau
îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul Acord, în cazul apariţiei
unui eveniment de forţă majoră invocat în condiţiile legii române.
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5.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a anunţa cealaltă Parte în scris cu
privire la noile circumstanţe create, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile de la apariţia
cazului de forţă majoră. Notificarea trebuie însoţită de documente doveditoare ale
cazului de forţă majoră.
6.

Legea aplicabilă
Prezentul Acord este guvernat, pus în executare şi interpretat conform legii române.

7.

Litigii
Orice controversă, litigiu, pretenţie sau conflict ivite între Părţi, în legătură cu
interpretarea sau executarea prezentului Acord, vor fi rezolvate pe cale amiabilă, prin negocieri
între Părţi. În cazul imposibilităţii sau a eşuării realizării unei înţelegeri amiabile, litigiul va fi
supus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.
8.

Dispoziţii finale
8.1. Modificarea prezentului Acord poate fi făcută numai în scris, prin acordul Părţilor.
8.2. Reprezentativitatea mediului de afaceri județean nu este una exhaustivă prin Părțile
semnatare ale prezentului Acord de cooperare, orice altă structură asociativă a
operatorilor economici din județul Sălaj interesată, putând participa, prin reprezentanții
acesteia, la acțiunile conduse de către Părți pentru îndeplinirea obiectului prezentului
Acord, exprimându-și aceste intenții pe cale oficială oricărei Părți semnatare.

Întocmit astăzi, în patru (4) exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru
fiecare Parte.
Județul Sălaj
Consiliul Județean Sălaj

Camera de Comerț Clubul Oamenilor de Organizația
și Industrie Sălaj
Afaceri Silvania
Patronilor Sălaj

Președinte,

Președinte,

Președinte,

Președinte,

Dinu IANCU - SĂLĂJANU

Paul MORAR

Vasile PĂDUREAN

Alin BUZĂ

Director executiv,
Leontina Marușca
Director executiv,
Ioana – Lavinia Ghilea
Vizat juridic
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