
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
  
 

HOTĂRÂREA nr.175  
din 29 decembrie 2022 

privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Sălaj și Comunitatea 
Evreilor Zalău, pentru organizarea unor activități prilejuite de Ziua Internațională de 

Comemorare a Victimelor Holocaustului 
 

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară; 
Având în vedere:   

- referatul de aprobare nr. 23253 din 22.12.2022 al președintelui Consiliului 
Județean; 

- raportul de specialitate comun nr. 23254 din 22.12.2022 al Direcției juridice ṣi 
administrație locală și Direcției economice; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și e) și ale alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

  
 

HOTĂRĂȘTE 
 
 

Art. 1. Aprobă acordul de parteneriat între Județul Sălaj și Comunitatea Evreilor Zalău, 
încheiat pentru organizarea unor activități prilejuite de Ziua Internațională de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția juridică 
ṣi administrație locală și Direcția economică. 
          Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Direcția juridică și administrație locală; 
- Direcția economică; 
- Comunitatea Evreilor Zalău. 
 
  
PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează: 

                                                            SECRETARUL GENERAL Al  JUDEŢULUI, 
  Dinu Iancu – Sălăjanu                                                                         

                       Cosmin-Radu Vlaicu   
               
 
 
 



Anexa 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.175 din 29 decembrie 2022 privind aprobarea 
acordului de parteneriat între Județul Sălaj și Comunitatea Evreilor Zalău, pentru 
organizarea unor activități prilejuite de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului 
  
ROMÂNIA                     ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ    COMUNITATEA EVREILOR ZALĂU  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                   
Nr.            din              2022                                           Nr.          din             2022 
 
  

ACORD DE PARTENERIAT  

pentru organizarea unor activități prilejuite de Ziua Internațională de 
Comemorare a Victimelor Holocaustului  

 

ART. 1. PĂRŢILE 

1. Judeţul Sălaj, cu sediul în Municipiul Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.12, telefon 0260-
614120, fax 0260-661097, cod fiscal nr. 4494764, cont cerere de rambursare nr. 
RO08TREZ24A800130203030X,  deschis la Trezoreria Municipiului Zalău, reprezentat prin 
Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj – dl. Dinu Iancu - Sălăjanu, şi 

2. Comunitatea Evreilor Zalău, persoană juridică de utilitate publică, nonprofit, apolitică, cu 
profil etnic, cultural şi religios mozaic, CUI 33832150, cu sediul în municipiul Zalău, str. Gheorghe 
Lazăr, nr.2, jud. Sălaj, reprezentată prin președinte – dl. Dan Has.   

În baza Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.     din     , au convenit încheierea prezentului acord: 

 

ART. 2. OBIECT ŞI SCOPUL 

Obiectul prezentului acord îl constituie participarea părţilor la realizarea și finanțarea   
activităților prilejuite de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului care se vor 
desfășura în municipiul Zalău, în data de 30 ianuarie 2023. 

Judeţul Sălaj participă la organizarea manifestărilor prin alocarea sumei de 8.000 lei 
destinată finanțării cheltuielilor necesare pentru închirierea unei săli pentru susținerea conferinței cu 
tema ,,Istoria vorbește …. Istoria nu tace …. Lagărele morții”.  . 
 
ART. 3. DURATA 

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui și produce efecte până la finalizarea 
acţiunii, dar nu mai târziu de 15.02.2023. 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

ART. 5. COMUNITATEA EVREILOR ZALĂU  
a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru plata chiriei sălii de conferință şi în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
            b) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului acord, 
în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată, sumele primite, precum şi majorările 



de întârziere aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;  
 c) să transmită Consiliului judeţean pe suport hârtie şi/sau electronic, copii video, spoturi, 
fotografii ale principalelor momente ale evenimentului. 
 e) să justifice modalitatea de utilizare a sumei alocate prin prezentarea de documente 
justificative (contract, factură, chitanță, etc.), în copie certificată „conform cu originalul”,  în termen 
de cel mult 10 de zile lucrătoare de la data evenimentului.   
 
ART. 6 . JUDEŢUL SĂLAJ 
          a) să vireze suma prevăzută la art. 2  în contul nr. _____________________________, 
deschis la _________________________________ ; 
          b) în cazul, în care Comunitatea Evreilor Zalău, nu respectă prevederile prezentului acord, 
Judeţul Sălaj are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau 
diminuarea sumei alocate, după caz. 
 
ART. 7. ALTE DISPOZIȚII  

Această acţiune derulată în scopul realizării obiectului acordului se va desfăşura şi sub 
autoritatea şi imaginea Consiliului judeţean, ca partener. Denumirea Judeţului Sălaj şi a Consiliului 
Judeţean Sălaj va fi promovată în cadrul evenimentului, prin modalităţile convenite între părţi şi în 
conformitate cu regulile de vizibilitate impuse. În cadrul materialelor redactate spre difuzare mass-
media (scrisă, audio şi video) de către Beneficiar se va menţiona participarea Consiliului judeţean, 
ca partener.  

 
ART. 8. DISPOZIȚII FINALE 

a) Orice modificare a prezentului se face cu acordul scris al părţilor.  
b) 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. 
c) Prezentul acord este guvernat de legea română. 
Întocmit în număr de 2 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Semnat azi ________________________               

La sediul Consiliului Judeţean Sălaj 

 

                     JUDEŢUL SĂLAJ Comunitatea Evreilor Zalău  
 

    Președintele Consiliului Județean Sălaj, 
  

DINU IANCU - SĂLĂJANU 

 
   Director Executiv, 

    Leontina-Lucica MARUȘCA 

 
  Președinte  

 
  DAN HAS 

     

            Vizat juridic,  


