
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂREA nr.174  
din 29 decembrie 2022 

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al 
Județului Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca Județeană “Ioniță 
Scipione Bădescu” Sălaj și Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău pentru organizarea și 

implementarea unei agende culturale  
    
  
 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 23250 din 22.12.2022 al vicepreşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate comun nr. 23252 din 22.12.2022 al Direcţiei juridice și 
administrație locală și Direcției investiții și programe publice; 
- prevederile art. din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
  - prevederile art.92 alin.(1) raportate la cele ale alin.(2) lit.e), ale art.173 alin.(1) lit.d), 

alin.(5) lit.d) și alin.(7) lit.a) 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. Se aprobă Acordul de parteneriat între Judeţul Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al 
Județului Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione 
Bădescu” Sălaj și Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, filială a Asociației Naționale a Caselor de 
Cultură ale Sindicatelor din România, asociație recunoscută ca fiind de utilitate publică, pentru 
organizarea și implementarea unei agende culturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă la 
prezenta hotărâre, având ca sursă de finanţare bugetul propriu al judeţului pe anul 2023 – capitolul 
67.02. Cultură, recreere şi religie.  
   Art. 2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj să semneze, în numele 
Judeţului Sălaj, Acordul de parteneriat şi orice alt document necesar implementării parteneriatului. 
   Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele 
Consiliului Județean, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și 
Artă Zalău, Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj. 
           Art.  4.  Prezenta hotărâre se comunică la: 

 Direcţia juridică şi administraţie locală; 
 Direcţia economică; 
 Direcția investiții și programe publice 
 Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj,  
 Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău,  
 Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj 
 Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău. 

        
         PREȘEDINTE,                                                     Contrasemnează: 
                                                                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
   Dinu IANCU-SĂLĂJANU                                                      

    Cosmin - Radu VLAICU 
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Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.174 din 29 decembrie 2022 privind aprobarea 
Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Muzeul 
Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj și Casa de 

Cultură a Sindicatelor Zalău pentru organizarea și implementarea unei agende culturale 

  

ROMÂNIA        
JUDEȚUL SĂLAJ                       
CONSILIUL JUDEȚEAN       
PREȘEDINTE 
Nr. _________ din _____________ 
 

Asociația Națională a Caselor de Cultură ale 
Sindicatelor din România 
CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR 
ZALĂU 
Nr.___________din __________ 

CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ AL JUDEȚULUI 
SĂLAJ  
Nr. _________ din _____________ 
 

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE ȘI ARTĂ 
ZALĂU 
Nr. _________ din _____________ 
 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “IONIȚĂ SCIPIONE 
BĂDESCU” SĂLAJ 
Nr. _________ din _____________ 
 

 

 
 
  

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT

În conformitate cu:
  - prevederile  art.  35  din  Legea  nr.  273/2006  privind finanțele  publice  locale, cu modificările și
completările ulterioare;

  - prevederile  art.92  alin.(2)  lit.a)  și  e),  art.173  alin.(1)  lit.d),  alin.(5)  lit.d)  și  alin.(7)  lit.a)  din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în scopul organizării și implementării unei agende culturale,

  Părțile  au  convenit  încheierea  prezentului  ACORD  DE  PARTENERIAT  (denumit  în  continuare
„Acord”), după cum urmează:

Art. 1.  Părțile Acordului de parteneriat:
  I.  JUDEȚUL SĂLAJ,  cu sediul în Municipiul Zalău, str. 1 Decembrie 1918 nr. 11, Județ Sălaj,
cod  poștal  450041,  cod  fiscal  4494764,  reprezentat  legal  prin  Președintele  Consiliului  Județean  Sălaj  -
domnul Dinu IANCU-SĂLĂJANU, în calitate de  Partener 1,

  II.  CENTRUL  DE  CULTURĂ  ȘI  ARTĂ  AL  JUDEȚULUI  SĂLAJ,  cu  sediul  în  Municipiul
Zalău,  str.  1  Decembrie  1918  nr.  12,  Județ  Sălaj,  cod  poștal  450058,  cod  fiscal  27471271,  reprezentat
manager domnul Săuca Vasile-Daniel, în calitate de  Partener 2,

  III.  MUZEUL  JUDEȚEAN  DE  ISTORIE  ȘI  ARTĂ  ZALĂU,  prin  reprezentant  legal  manager
doamna  Corina  Bejinariu,  cu  sediul  în  municipul  Zalău,  str.  Unirii,  nr.9,  județul  Sălaj,  cod  poștal  450062,
cod fiscal 13889836 , în calitate de  Partener 3,

  IV.  BIBLIOTECA  JUDEȚEANĂ  “IONIȚĂ  SCIPIONE  BĂDESCU”  SĂLAJ,  cu  sediul  în
Municipiul  Zalău,  P-ţa  Iuliu  Maniu,  Nr.  13,  cod  poștal  450016,  cod  fiscal  4494756,  reprezentat  legal  prin
manager doamna Marian Mariana-Lucia, în calitate de  Partener 4,

  V.  CASA  DE  CULTURĂ  A  SINDICATELOR  ZALĂU,  reprezentată  legal  prin  director  –
doamna Violeta Vișen, cu sediul în municipiul Zalău, Str. 9 Mai, nr.2, județul Sălaj, cod poștal 450060, cod 
fiscal 14104567, în calitate de  Partener 5,

Convin următoarele:
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Art. 2. Definiții:  
a. Acord de parteneriat - prezentul Acord întocmit în baza prevederilor art.92 alin.(2) lit.a) și e), 

art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.d) și j) și alin.(7) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare;  

b. Proiect - valorificarea resurselor materiale, umane, tehnice şi financiare ale partenerilor asociaţi, 
având drept obiectiv principal organizarea și implementarea unei agende culturale comune; 
   c. monitorizare și implementare - activitatea de urmărire a executării și implementării Acordului de 
parteneriat. 
 
Art. 3. Obiectul Acordului de parteneriat 

1) Obiectul prezentului Acord îl constituie asigurarea conlucrării între Parteneri în vederea 
organizării și implementării unei agende culturale comune în spațiile puse la dispoziția parteneriatului, 
proprietatea partenerului 5; 

2) Scopul Acordului de parteneriat este acela de a asigura dezvoltarea culturală a comunității prin 
oferirea de evenimente culturale, educaționale sau științifice, conferințe, ceromonii.  

3) Agenda culturală comună va cuprinde activitățile ce vor fi desfășurate, pregătirile necesare 
organizării activităților, precum și a modalităților de utilizare a spațiilor puse la dispoziția parteneriatului, 
inclusiv pentru activitățile necesare pregătirii evenimentelor de către instituțiile de cultură subordonate 
consiliului județean. 

 
Art. 4. Principiile de bună practică ale Parteneriatului 

1) Părțile trebuie să contribuie la realizarea obiectului Acordului de parteneriat şi să îşi asume rolul 
lor în cadrul parteneriatului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord. 

2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind 
evoluţia demersurilor stabilite prin prezentul acord. 

3) Părțile trebuie să implementeze activităţile cu respectarea dispozițiilor legale și a celor mai 
înalte standarde profesionale şi de etică. 

4) Părțile sunt obligate să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor, iar în cazul apariţiei unei asemenea situaţii să dispună luarea măsurilor care să conducă 
la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei situații similare în viitor. 

5) Părțile trebuie să conlucreze și să se consulte eficient, cu respectarea principiului colaborării 
loiale între instituții. 
 
Art. 5. Situația juridică a parteneriatului 

Prezentul parteneriat nu are personalitate juridică şi nu constituie faţă de terţi o persoană distinctă de 
persoana partenerilor, constituind materializarea participării județului cu capital sau cu bunuri, după caz, în 
numele şi în interesul colectivităţilor locale ale județului, la funcţionarea şi dezvoltarea organismului de 
utilitate publică de interes judeţean, cu activități specifice în domeniul cultural. 
 
Art. 6. Durata Acordului de parteneriat 

Perioada de valabilitate a prezentului Acord de parteneriat este cuprinsă între data semnării acestuia de 
către părți și până la momentul realizării integrale a obiectului Acordului, dar nu mai mult de 5 ani.  
  
Art. 7. Roluri și responsabilități în implementarea Acordului de parteneriat 

(1) În scopul realizării obiectului parteneriatului, părțile urmează a derula și finanța 
activitățile/subactivitățile descrise în tabelul de mai jos: 

 

Partener Descrierea activităţilor/subactivităților derulate de către fiecare partener 

 
JUDEȚUL 

SĂLAJ, 
 

1. participă la asigurarea cadrului necesar organizării și implementării unei agende 
culturale comune, conform reglementărilor legale aflate în vigoare; 
2. Realizează demersurile necesare pentru asigurarea fondurilor necesare utilizării și 
funcționalității spațiilor puse la dispoziția parteneriatului, pe perioadă utilizării;  
3. Organizează activități culturale, educaționale, științifice, conferințe, întrevederi sau a 
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Partener nr.1  ceremonii sau, după caz, sprijină partenerii pentru organizarea și derularea unor astfel de 
activități; 
4. Sprijină activitățile de conservare, restaurare și protecție a patrimoniului afectat 
parteneriatului; 
5. Execută lucrări de reparaţii curente necesare desfăşurării normale a activităţilor înscrise 
în agenda culturală comună; 
6. Participă împreună cu partenerul la accesarea de programe naționale, europene și 
internaționale pentru obținerea de fonduri necesare realizării scopului parteneriatului, în 
limita și condițiile accesării fondurilor, a ghidurilor de finanțare; 
7. Participarea cu capital sau bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităţilor 
locale ale județului, la funcţionarea şi dezvoltarea organismului de utilitate publică de 
interes judeţean, cu activități specifice în domeniul cultural, se aprobă conform alocărilor 
bugetare prin hotărârea consiliului județean de aprobare sau rectificare a bugetului 
județului; 
8. Bunurile achiziționate îninteresul parteneriatului vor fi utilizate exclusiv scopului 
pentru care se achiziționează, fiind intezisă schimbarea destinației chiar după încetarea 
parteneriatului; 
9. Preia în folosință gratuită, spațiile din imobilul afectat parteneriatului, inclusiv bunurile 
existente în aceste spații, pe perioada derulării activităților proprii și ale instituțiilor 
subordonate înscrise în agenda culturală comună. 

CENTRUL DE 
CULTURĂ ȘI 

ARTĂ AL 
JUDEȚULUI 

SĂLAJ 

Partener nr. 2 

1. participă la asigurarea cadrului necesar organizării și implementării unei agende 
culturale comune, conform reglementărilor legale aflate în vigoare; 
2. Realizează demersurile necesare pentru asigurarea fondurilor necesare utilizării și 
funcționalității spațiilor puse la dispoziția parteneriatului, pe perioadă utilizării;  
3. Organizează activități culturale, educaționale, științifice, conferințe, întrevederi sau a 
ceremonii sau, după caz, sprijină partenerii pentru organizarea și derularea unor astfel de 
activități; 
4. Participă împreună cu partenerii la accesarea de programe naționale, europene și 
internaționale pentru obținerea de fonduri necesare realizării scopului parteneriatului, în 
limita și condițiile accesării fondurilor, a ghidurilor de finanțare; 
5. Preia în folosință gratuită, spațiile din imobilul afectat parteneriatului, inclusiv bunurile 
existente în aceste spații, pe perioada derulării activităților proprii înscrise în agenda 
culturală comună. 

MUZEUL 
JUDEȚEAN DE 

ISTORIE ȘI 
ARTĂ ZALĂU 

Partener nr. 3 

1. participă la asigurarea cadrului necesar organizării și implementării unei agende 
culturale comune, conform reglementărilor legale aflate în vigoare; 
2. Realizează demersurile necesare pentru asigurarea fondurilor necesare utilizării și 
funcționalității spațiilor puse la dispoziția parteneriatului, pe perioadă utilizării;  
3. Organizează activități culturale, educaționale, științifice, conferințe, întrevederi sau a 
ceremonii sau, după caz, sprijină partenerii pentru organizarea și derularea unor astfel de 
activități; 
4. Participă împreună cu partenerii la accesarea de programe naționale, europene și 
internaționale pentru obținerea de fonduri necesare realizării scopului parteneriatului, în 
limita și condițiile accesării fondurilor, a ghidurilor de finanțare; 
5. Preia în folosință gratuită, spațiile din imobilul afectat parteneriatului, inclusiv bunurile 
existente în aceste spații, pe perioada derulării activităților proprii înscrise în agenda 
culturală comună. 

BIBLIOTECA 
JUDEȚEANĂ 

“IONIȚĂ 
SCIPIONE 
BĂDESCU” 

SĂLAJ 

Partener nr. 4 

1. participă la asigurarea cadrului necesar organizării și implementării unei agende 
culturale comune, conform reglementărilor legale aflate în vigoare; 
2. Realizează demersurile necesare pentru asigurarea fondurilor necesare utilizării și 
funcționalității spațiilor puse la dispoziția parteneriatului, pe perioadă utilizării;  
3. Organizează activități culturale, educaționale, științifice, conferințe, întrevederi sau a 
ceremonii sau, după caz, sprijină partenerii pentru organizarea și derularea unor astfel de 
activități; 
4. Participă împreună cu partenerii la accesarea de programe naționale, europene și 
internaționale pentru obținerea de fonduri necesare realizării scopului parteneriatului, în 
limita și condițiile accesării fondurilor, a ghidurilor de finanțare; 
5. Preia în folosință gratuită, spațiile din imobilul afectat parteneriatului, inclusiv bunurile 
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existente în aceste spații, pe perioada derulării activităților proprii înscrise în agenda 
culturală comună. 

CASA DE 
CULTURĂ A 

SINDICATELOR 
ZALĂU, 

 
Partener nr. 5 

 

1. participă la asigurarea cadrului necesar organizării și implementării unei agende 
culturale comune, conform reglementărilor legale aflate în vigoare;  
2. Pune la dispoziția parteneriatului pentru derularea agendei culturale, în mod gratuit, 
liber de sarcini, cu o situație cadastrală clară, spații din imobilul situat în municipiul 
Zalău, str. 9 Mai, nr.2, județul Sălaj, reprezentând: 
- Sala de spectacole, cu o capacitate de 572 de locuri și o suprafață de 510 mp; 
- Sala de conferințe, cu o capacitate de 200 de locuri și o suprafață de 240 mp; 
- Foaier, cu o suprafață de  490 mp; 
- Cabine artiști și grupuri sanitare cu o suprafață totală de 160 mp. 
3. Organizează activități culturale, educaționale, științifice, conferințe sau a ceremonii sau, 
după caz, sprijină partenerul pentru organizarea și derularea unor astfel de activități; 
4. Realizează activitățile de conservare, restaurare și protecție a patrimoniului afectat 
parteneriatului; 
5. Execută lucrări de reparaţii capitale necesare desfăşurării normale a activităţilor înscrise 
în agenda culturală comună; 
6. Pune la dispoziția parteneriatului, în mod gratuit, liber de sarcini, spațiile necesare 
realizării obiectivului parteneriatului; 
7. Participă la finanțarea activităților de conservare, restaurare și protecție a patrimoniului. 
8. Participă împreună cu partenerii la accesarea de programe naționale, europene și 
internaționale pentru obținerea de fonduri necesare realizării scopului parteneriatului; 
9. Execută lucrări de întreţinere, curăţenie, reparaţii, igienizări, etc. inclusiv prin 
intermediul și implicarea partenerului; 
10. Predă în custodia partenerului, pe bază de inventar, bunurile existente în spațiile din 
imobilul ce face obiectul parteneriatului; 
11. va asigura, în mod suplimentar, paza și protecția imobilului, ca un bun proprietar. 

 
Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor 

(1) Partenerii au dreptul să solicite furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de prezentul 
Acord, inclusiv în scopul îndeplinirii propriilor obligații. 

(2) Obligațiile partenerilor sunt cele prevăzute în prezentul Acord de parteneriat.  
(3) Agenda culturală comună va fi definită de parteneri, cel mai târziu în cursul lunii februarie a 

fiecărui an bugetar, pentru a fundamenta bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărui partener. 
 
Art. 9. Forța majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil 
intervenit după data semnării Acordului de parteneriat, care împiedică executarea în tot sau în parte a 
parteneriatului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, 
inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, pandemie. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în 
termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document 
eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării 
acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 
zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor 
acțiunii de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de 
forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa 
de notificare. 

(6) Executarea Acordului de parteneriat va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră, pe 
întreaga perioadă de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului 
Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la 
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expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a 
prezentului Acord. 
 
Art. 11. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord de parteneriat i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în 
conformitate cu aceasta. 

(2) Pe durata prezentului Acord de parteneriat, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord, cu 
respectarea legii aplicabile. 
 
Art. 12. Soluționarea eventualelor divergențe și a litigiilor  

(1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și 
negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea Acordului de parteneriat. 

(2) Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu 
sau în îndeplinirea Acordului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra 
aspectului în dispută, precum și cu privire la soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei. 

(3) Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde la 
solicitare în termen de 5 zile de la luarea la cunoștință a notificării, oricare dintre Părți are dreptul de a se 
adresa instanțelor de judecată competente. 
 
Art. 13. Dispoziţii finale 

(1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. Adresele de e-
mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris ulterior, prin adresa oficială. 

(2) Orice modificare a prezentului Acord de parteneriat va fi valabilă numai atunci când este convenită 
de către toate părțile, consemnată în scris, prin act adițional la prezentul Acord. 

(3) Prezentul Acord intră în vigoare după aprobarea lui prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj, de la 
data semnării lui de către ultima parte. 

(4) Prezentul Acord, conținând 4 pagini, este semnat la data de ........................................., în trei (3) 
exemplare originale, toate având aceeași forță juridică, câte unul pentru fiecare parte. 

 
PARTENER 

 
Partener nr. 1  

 
JUDEȚUL SĂLAJ 

 
 
 
 

 
 

 

SEMNĂTURI 
 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN SĂLAJ:  
                                              Dinu IANCU-SĂLĂJANU 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV: Leontina-Lucica MARUȘCA 
 
 

VIZAT JURIDIC: 
 

 
Partener nr. 2 

CENTRUL DE CULTURĂ ȘI 
ARTĂ AL JUDEȚULUI SĂLAJ 

 

 
Manager, 

Săuca Vasile-Daniel 
 

Contabil șef, 
Brisc Melinda-Genoveva 
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Partener nr. 3 

MUZEUL JUDEȚEAN DE 
ISTORIE ȘI ARTĂ ZALĂU 

 

Manager, 
Corina Bejinariu 

 
Contabil șef, 
Miclea Maria 

Partener nr. 4 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ 
“IONIȚĂ SCIPIONE 
BĂDESCU” SĂLAJ 

 

Manager, 
Marian Mariana-Lucia  

 
 

Contabil șef, 
Gog Stelian 

 
 

Partener nr. 5 
 

CASA DE CULTURĂ A 
SINDICATELOR ZALĂU 

 
 
 

 
 
 
 

Director  
Violeta Vișen  

 
 

 
 
                                        

 


