ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordului de parteneriat între Județului 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 Județului 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,

Avizat:
SECRETARUL GENERAL Al JUDEŢULUI,

Dinu Iancu – Sălăjanu
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județului Sălaj și
Comunitatea Evreilor Zalău, pentru organizarea unor activități prilejuite de Ziua
Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
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ROMÂNIA
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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 0260614120, 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 massmedia (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,
Președinte
DINU IANCU - SĂLĂJANU
Director Executiv,
Leontina-Lucica MARUȘCA

Vizat juridic,

DAN HAS

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 23253 din 22.12.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județului
Sălaj și Comunitatea Evreilor Zalău, pentru organizarea unor activități prilejuite de
Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Prin adresa înregistrată sub nr. 20249 din 14.11.2022, Comunitatea Evreilor Zalău,
aduce la cunoștință faptul că în data de 30 ianuarie 2023, în municipiul Zalău, se vor
organiza unele manifestări cu ocazia Zilei Internaționale a Victimelor Holocaustului,
constând în prezentarea Memorialului Holocaustului din Transilvania și a Salvatorilor de
evrei, realizat la cimitirul evreiesc din Zalău, urmat de o conferință la care vor participa
reprezentanți ai Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic și ai altor
culte recunoscute precum și reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice locale, cadre
didactice și elevi. De asemenea, la eveniment sunt invitați ambasadori ai statelor Israel,
Germania, Polonia, Cehia, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova.
În acest context, Comunitatea Evreilor Zalău, solicită aprobarea unui acord de
parteneriat cu Județul Sălaj, în baza căruia cheltuielile necesare pentru închirierea sălii în
vederea susținerii conferinței cu tema ,,Istoria vorbește …. Istoria nu tace …. Lagărele
morții”, să fie suportate din bugetul Județului Sălaj.
Prin adresa înregistrată sub nr. 22979 din data de 20.12.2022, în completarea celei de
mai sus, Comunitatea Evreilor Zalău, prezintă principalele acțiuni care vor avea loc în data
de 30.01.2023 precum și cheltuielile necesare pentru organizarea evenimentului, care se
ridică la valoarea estimată de 39.850 lei. Suma solicitată pentru închirierea sălii de
conferințe este de 8.000 lei.
În ceea ce privește oportunitatea încheierii acordului de parteneriat în contextul
expus, facem precizarea că, potrivit prevederilor HG 999/2008, privind recunoaşterea
Statutului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, comunitățile
populaţiei evreieşti sunt persoane juridice de utilitate publică, nonprofit, apolitice, cu profil
etnic, cultural şi religios mozaic şi acţionează pe plan local ca reprezentanţi ai populaţiei
evreieşti şi ai cultului mozaic.
Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilită la data de
27 ianuarie din fiecare an, prin Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite din 1
noiembrie 2005, este prima comemorare universală a victimelor Holocaustului și este data
la care, în 1945, a fost eliberat cel mai mare lagăr nazist de exterminare de la AuschwitzBirkenau (astăzi în Polonia).

În aceste condiții este evidentă importanța și semnificația evenimentului pe plan
național și internațional, atât prin caracterul comemorativ, cât mai ales prin cel educativ,
fiind esențial ca mesajul transmis elevilor și tinerilor să fie perceput la adevărata lui
semnificație.
În considerarea celor de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8)
lit. a) coroborate cu cele de la art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de
hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Dinu Iancu – Sălăjanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
Direcția juridică ṣi administrație locală
Direcția economică
Nr. 23254 din 22.12.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județului
Sălaj și Comunitatea Evreilor Zalău, pentru organizarea unor activități prilejuite de Ziua
Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune încheierea unui acord de parteneriat între
Județul Sălaj și Comunitatea Evreilor Zalău, cu scopul de a organiza în comun activitățile dedicate
Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, eveniment care va avea loc în data
de 30.01.2023.
Potrivit adreselor nr. 20249 din 14.11.2022 și nr.22979 din 20.12.2022 transmise de
Comunitatea Evreilor Zalău, principalele activități care se vor desfășura cu această ocazie, sunt
prezentarea Memorialului Holocaustului din Transilvania și a Salvatorilor de evrei, realizat la
cimitirul evreiesc din Zalău urmat de o conferință cu participare națională și internațională cu tema
,,Istoria vorbește …. Istoria nu tace …. Lagărele morții”.
În cadrul parteneriatului Județului Sălaj va asigura finanțarea cheltuielilor necesare pentru
închirierea unei săli în vederea susținerii conferinței, la care vor participa reprezentanți ai Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic și ai altor culte recunoscute precum și
reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice locale, cadre didactice și elevi. De asemenea sunt
invitați ambasadori ai statelor Israel, Germania, Polonia, Cehia, Ungaria, Ucraina, Republica
Moldova.
Potrivit art.9 alin.(3) din Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al
cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile publice cooperează cu
cultele în domeniile de interes comun şi sprijină activitatea acestora.
Potrivit prevederilor HG 999/2008, privind recunoaşterea Statutului Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, comunitățile populaţiei evreieşti sunt
persoane juridice de utilitate publică, nonprofit, apolitice, cu profil etnic, cultural şi religios mozaic
şi acţionează pe plan local ca reprezentanţi ai populaţiei evreieşti şi ai cultului mozaic.
Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (6) lit. a), din Ordonanța de Urgență
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea
atribuţiilor sale, consiliul judeţean sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase iar
potrivit art. 173 alin. (1) lit. e) și alin. (7) lit. a) din același act normativ, consiliul judeţean
hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine,
inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni,
lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.
Având în vedere prevederile legale invocate precum și prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) și
alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile art. 182 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea acordului de parteneriat între Județului Sălaj și Comunitatea Evreilor Zalău, pentru
organizarea unor activități prilejuite de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor
Holocaustului.
DIRECTOR EXECUTIV,
Leontina Marușca

DIRECTOR EXECUTIV,
Pop Letiția

