
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr.152  
din 29 noiembrie 2022 

privind aprobarea depunerii, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Zalău, a proiectului 
„Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente medicale în vederea reducerii riscului 

de infecții nosocomiale ” spre finanțare în cadrul PNRR 
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere:   
- referatul de aprobare nr. 20712 din 21.11.2022 președintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 20713 din 21.11.2022 din 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 „Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente medicale 
în vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta C12- Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii 
spitalicești publice – I2.4 Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul 
de proiecte MS-0024, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Zalău, beneficiar eligibil. 

Art. 2. Aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu 
echipamente medicale în vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale” în cuantum de                   
13.412.621,79 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 aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Județul Sălaj și Spitalul Județean de Urgență 
Zalău, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.   

Art. 5. Se certifică informațiile transmise de Spitalul Județean de Urgență Zalău, referitoare la rata 
infecțiilor nosocomiale 0,83% la număr de pacienți internați, rata infecțiilor Clostridium difficile  39,45% din 
total infecții nosocomiale, rata numărului de probe analizate de microbiologie 6.808, rata infecțiilor 
microorganisme MDR 11,56% din total infecții nosocomiale și gradul de ocupare al unității sanitare 43,76%, 
prevăzute în cererea de finanțare, în conformitate cu raportările oficiale aferente anului 2021. 
         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 
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Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.152 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea 
depunerii, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Zalău, a proiectului „Dotarea 
Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente medicale în vederea reducerii 
riscului de infecții nosocomiale” spre finanțare în cadrul PNRR 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
Încheiat între,   

 
JUDEȚUL SĂLAJ – lider de parteneriat, având sediul in Municipiul Zalău, județul 

Sălaj, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, cod poștal 450058,  cod fiscal 4494764, tel. 0260 – 
614120, fax. 0260 – 661097, reprezentat legal prin Dl. DINU IANCU - SĂLĂJANU, în calitate 
de Președinte, denumit în continuare “Ordonator principal de credite” 
și 

Spitalul Județean de Urgență Zalău - partener, cu sediul în Municipiul Zalău, județul 
Sălaj, Str. Simion Bărnuțiu , nr. 67, cod poștal: 450129 , telefon: 0260 - 616920, fax: 0260 - 
661066, cod fiscal 2491719, reprezentat legal prin Dna. RODICA ALBERT, în calitate de 
Manager, denumit în continuare ”Solicitant”, 

 
denumite în continuare, individual “Parte” și împreună “Părți”, 
 
au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat în vederea depunerii, respectiv 
implementării Proiectului ”Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente 
medicale în vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale”, în cadrul Investiției specifice 
I2.4 – Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, din cadrul 
Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională  - Componenta 12: Sănătate, Planul Național de 
Redresare și Reziliență al României, după cum urmează: 
 
Art. 1 – Obiectul Acordului 
(1) Prezentul Acord de Parteneriat, denumit ȋn continuare “Acordul”, definește drepturile și 
obligațiile Părților și stabilește termenii și condițiile colaborării acestora în vederea depunerii și 
implementării Proiectului ”Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente 
medicale în vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale”, denumit în continuare 
”Proiect”   
(2) Prin prezentul Acord, se stabilește faptul că Ordonatorul principal de credite (liderul de 
parteneriat) va realiza documentația aferentă Proiectului, prevăzut la alin. (1), cu asistență de 
specialitate din partea Solicitantului (partenerului) și va încărca Dosarul de finanțare aferent 
acestuia, în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru Investiția specifică I2.4 - Echipamente 
și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul Pilonului V: Sănătate 
și reziliență instituțională  - Componenta 12: Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii 
spitalicești publice, Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat prin Ordinul 
ministrului sănătății nr. 2736/ 2022.  
 
Art. 2 – Durata Acordului  

(1)  Prezentul Acord întră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți și este valabil până 
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la data la care Proiectul prevăzut la art. 1 alin. (1) este implementat, prin îndeplinirea condițiilor 
privind sustenabilitatea și durabilitatea acestuia, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2026. 
(2)  Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care Dosarul de finanțare aferent 
Proiectului nu este aprobat pentru finanțare conform Planului Național de Redresare și Reziliență 
al României, prezentul Acord încetează de drept la data la care acesta este respins.  

Art. 3 – Principalele responsabilități ale Părților 

(1)  Părțile vor adopta toate măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
în vederea asigurării Obiectului prezentului Acord, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor 
acestora.  
(2)  În vederea îndeplinirii Obiectului prezentului Acord, Părțile vor acționa în conformitate cu  
legislația națională și europeană aplicabilă.  
(3)  Părțile își vor îndeplini obligațiile care le revin potrivit prezentului Acord cu eficiență, 
transparență și rigurozitate. Acestea se vor informa reciproc cu privire la orice aspect relevant în 
ceea ce privește cooperarea Părților în vederea implementării activităților care urmează a fi 
desfășurate. Acestea vor acționa cu bună-credință, în toate activitățile necesare implementării 
Proiectului, în interesul realizării acestuia cu succes conform Planului Național de Redresare și 
Reziliență al României. 
 

Art. 4 – Drepturile și Obligaţiile Ordonatorului principal de credite 

(1) Ordonator principal de credite va elabora informațiile și documentele aferente Dosarului 
de finanțare cu sprijinul Solicitantului. Ordonator principal de credite va implementa Proiectul, 
în vederea îndeplinirii Obiectului prezentului Acord.  
(2) Ordonator principal de credite va realiza toate demersurile necesare, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, în vederea semnării Hotărârii de aprobare a Proiectului, prevăzută 
în Anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2736/ 2022 pentru aprobarea Ghidului 
solicitantului pentru Investiția specifică I2.4 - Echipamente și materiale destinate reducerii 
riscului de infecții nosocomiale, în funcție de specificul acestuia. 
(3) Ordonator principal de credite este obligat să depună Dosarul de finanțare aferent 
Proiectului, în termenul prevăzut de Ghidul solicitantului prevăzut la alin. (2).  
(4) Ordonator principal de credite este obligat să numească persoane în cadrul unei unități de 
implementare și monitorizare a proiectului în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului 
prevăzut la alin. (2). 
(5) Ordonator principal de credite este obligat să respecte toate drepturi și obligațiile aferente 
participării la apelul de proiecte aferent Investiției specifice I2.4 - Echipamente și materiale 
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență 
instituțională  - Componenta 12: Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 
publice, Planul Național de Redresare și Reziliență al României. 
(6)  Ordonator principal de credite are dreptul de a încărca Dosarul de finanțare aferent 
Proiectului pe platforma dedicată apelurilor de proiecte finanțate din Planul Național de 
Redresare și Reziliență al României, https://proiecte.pnrr.gov.ro.  
 

Art. 5 – Drepturile și Obligaţiile Solicitantului  
(1) Solicitantul este responsabil de informațiile și documentele aferente Dosarului de finanțare 
aferent Proiectului, pe care le furnizează Ordonatorului principal de credite, în conformitate cu 
Ghidul solicitantului pentru Investiția specifică I2.4 - Echipamente și materiale destinate 
reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență 
instituțională  - Componenta 12: Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 
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publice, Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat prin Ordinul ministrului 
sănătății nr. 2736/ 2022, precum și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
(2) Solicitantul este responsabil de informațiile referitoare la: rata infecțiilor nosocomiale  0,83% 
la număr de pacienți internați, rata infecțiilor Clostridium difficile 39,45% din total infecții 
nosocomiale, rata numărului de probe analizate de microbiologie 6.808, rata infecțiilor 
microorganisme MDR 11,56% din total infecții nosocomiale și gradul de ocupare al unității 
sanitare 43,76%, prevăzute în cererea de finanțare, în conformitate cu raportările oficiale aferente 
anului 2021. 
(3) Solicitantul este obligat să numească o persoană în cadrul unei unități de implementare și 
monitorizare a proiectului în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului prevăzut la alin. 
(1). 
(4) Solicitantul este obligat să respecte toate drepturi și obligațiile aferente participării la apelul 
de proiect aferent Investiției specifice I2.4 - Echipamente și materiale destinate reducerii riscului 
de infecții nosocomiale din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională  - Componenta 
12: Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Planul Național de 
Redresare și Reziliență al României. 
 
 
Art. 7 – Dispoziții finale  
 
(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord, trebuie sa fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 
primirii. 
(3) Comunicările între Părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
 
 

Părțile au convenit să încheie astăzi, .............................., la sediul Județului Sălaj, 
prezentul Acord, în două exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

 
 
 
 

Ordonator principal de credite 
JUDEȚUL SĂLAJ 

   
 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN, 

DINU IANCU - SĂLĂJANU 

 

Solicitant 
SPITALUL JUDEȚEAN DE 

URGENȚĂ ZALĂU 

 
  MANAGER SPITAL, 

RODICA ALBERT  

  
 


