ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr.117
din 23 septembrie 2022
privind aprobarea depunerii, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Zalău, a proiectului
„Extinderea și dotarea ambulatorului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Zalău ” spre finanțare în cadrul PNRR
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 16674 din 21.09.2022 președintelui Consiliului Judeţean;
- raportul de specialitate comun nr. 16675 din 21.09.2022 al Direcţiei economice şi al
Direcţiei investiții și programe publice;
- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările și modificările ulterioare;
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările și modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă proiectul „Extinderea și dotarea ambulatorului de specialitate din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Zalău” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de
Redresare și Reziliență, Componenta C12- Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii medicale
prespitalicești - I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013, în
parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Zalău, beneficiar eligibil.
Art. 2. Aprobă valoarea totală a proiectului „Extinderea și dotarea ambulatorului de
specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” în cuantum de 12.048.220,18 lei,
inclusiv TVA.
Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Sălaj, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului precum și cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului.
Art. 4. Se certifică numărul de prezentări în ambulatoriu în anul 2021 de 114.269 pacienți,
număr înscris și dovedit prin Cererea de Finanțare.
Art. 5. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Județul Sălaj și Spitalul Județean de
Urgență Zalău, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art. 6. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Sălaj să semneze toate actele
necesare pentru încheierea și executarea contractului de finanțare în numele Județului Sălaj și al
parteneriatului.
Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului
Județean și Direcţia investiții și programe publice.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Direcţia investiții și programe publice;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.
PREŞEDINTE,

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Dinu Iancu - Sălăjanu
Cosmin - Radu Vlaicu

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.117 din 23 septembrie 2022 privind aprobarea depunerii,
în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Zalău, a proiectului „Extinderea și dotarea
ambulatorului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” spre finanțare în
cadrul PNRR

ACORD DE PARTENERIAT
nr. _______/__________
pentru realizarea proiectului
EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORULUI DE SPECIALITATE DIN
CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

Art. 1. Părţile
1. JUDEȚUL SĂLAJ, cu sediul în municipiul Zalău, județul Sălaj, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11,
cod poștal 450058, codul fiscal 4494764, având calitatea de Lider de parteneriat, reprezentat legal
prin Dl. DINU IANCU-SĂLĂJANU, în calitate de Președinte,
2. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU, cu sediul in municipiul Zalău, județul
Sălaj, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, codul fiscal 2491719, având calitatea de Partener, beneficiar
eligibil, reprezentat legal prin DNA. RODICA ALBERT, in calitate de Manager,
au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat constă în stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi
responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: Extinderea și
dotarea ambulatorului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, care
este depus în cadrul PNRR, C12. Sănătate, Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență
medicală ambulatorie, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de
finanțare.
(2) Prezentul acord se constituie și ca anexă a cererii de finanţare.
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor
din Cererea de finanţare:
ORGANIZAŢIA

ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂŢI/SUBACTIVITĂŢI

JUDEȚUL SĂLAJ
(Lider de parteneriat)

Liderul de proiect este responsabil de implementarea proiectului și derulează
procedurile de achiziție publică.
Liderul de proiect este responsabil de urmărirea execuției lucărilor și va
achiziționa dotările prevăzute prin proiect.
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SPITALUL JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ ZALĂU
(Partener) – beneficiar
eligibil

Partenerul oferă asistență tehnică de specialitate Liderului de proiect.
Partenerul va prelua spațiile nou create prin proiect precum și dotările aferente.

Valoarea totală proiect: 12.048.220,18 lei
(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizația
JUDEȚUL SĂLAJ
(Lider de parteneriat)
SPITALUL JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ ZALĂU
(Partener) – beneficiar
eligibil

Valoarea contribuției la
total cheltuieli eligibile
(în lei și %)
0 lei

Valoarea contribuției la
total cheltuieli
neeligibile (în lei și %)
0 lei

Valoarea contribuției
la valoarea totală a
proiectului (%)
0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat
Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la
care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de
valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a
prezentului acord.
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului)
A. Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi
documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de
rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor
de achiziţie.
(2) Liderul de parteneriat are dreptul de a încărca proiectul pe platforma dedicată.
B. Obligaţiile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.
(2) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în
implementarea proiectului şi îi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, dotări etc.), trebuie să
fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către finanțator.
(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către finanțator a cererilor de rambursare,
împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor
contractuale și procedurale.
(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în
original, precum şi copii electronice ale documentelor partenerului, inclusiv documentele
contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit
adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi
păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate
a proiectului, oricare intervine ultima.
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(6) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat răspunde pentru
restituirea sumelor acordate pentru proiect.
(7) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului
aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de
către Autoritatea de management.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerului
A. Drepturile Partenerului
(1) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie
informat despre progresul în implementarea proiectului.
(2) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor
pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, dotări etc.), înaintea solicitării
aprobării de către finanțator.
B. Obligaţiile Partenerului
(1) Partenerul este obligat să pună la dispoziția finanțatorului, sau oricărui alt organism național sau
european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului
de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile
lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
(2) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerul are obligația să acorde
dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul.
(3) Partenerul este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
Art. 7. Achiziții publice
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului sunt/vor fi derulate de către liderul de parteneriat, cu
respectarea legislației în vigoare la momentul achiziției, a condiţiilor din contractul de finanţare
şi a instrucţiunilor emise de finanțator și/sau alte organisme abilitate.
Art. 8. Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului extins și dotat, a bunurilor
achiziționate/modernizate, acolo unde este cazul, şi natura activităţii pentru care s-a acordat
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare
şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
(2) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este
cazul, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
(3) Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze,
sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin PNRR, pe o
perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale, cu excepția cazului în care durata de viață
normală, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică. De asemenea,
părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea
bunurilor în scopul realizării proiectului.
Art. 9. Confidențialitate
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile
primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice
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utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze
informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de
Parteneriat.
Art. 10 Legea aplicabilă
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării
anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai
atunci când este convenită de toate părţile.
Art. 11 Dispoziţii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le
pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
Încheiat în data de_____________în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare
parte şi un original pentru cererea de finanţare.

PARTENER

SEMNĂTURI

LIDER DE PARTENERIAT

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN SĂLAJ:
Dinu IANCU-SĂLĂJANU

JUDEȚUL SĂLAJ

DIRECTOR EXECUTIV: Leontina-Lucica MARUȘCA
DIRECTOR EXECUTIV: Ioana-Lavinia GHILEA
VIZAT JURIDIC:

PARTENER – BENEFICIAR
ELIGIBIL

MANAGER:
Rodica ALBERT

SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ ZALĂU
DIRECTOR ECONOMIC:

VIZAT JURIDIC:
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