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PROIECT DE HOTĂRÂRE /Z
privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de

finanţare a proiectelor culturale de interes local

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere;

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Zalău nr. 34787 din 05.05.2023 şi 
Raportul de specialitate al Compartimentului: Centrul Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică Zalău nr. 34790 din 05.05.2023;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;
- Adresa Casei Municipale de Cultură Zalău nr. 805 din 04.05.2023 şi înregistrată la 

Primăria Municipiului Zalău sub nr. 34405 din 04.05.2023.
In conformitate cu prevederile art. 12 alin. (l)-(5) şi art. 15 alin. (l)-(2) din O.G. nr. 

51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi 
acţiunilor culturale;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 135 din 27.04.2023 privind aprobarea noului 
Ghid al solicitantului pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, 
pentru proiecte culturale de interes local, în Municipiul Zalău şi Hotărârea Consiliului Local 
nr. 49 din 25.02.2023 privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare 
şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a solicitărilor de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale de utilitate publică.

în conformitate cu art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d, alin.(7) lit. d, art. 139 alin. (1) şi alin. 
(6), art. 196 alin.l lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.l. Se modifică componenţa Comisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de 
finanţare a proiectelor culturale de interes local, în sensul înlocuirii reprezentantului Casei 
Municipale de Cultură Zalău, domnul Dârjan lonuţ, membru specialist, cu doamna Rodica 
Seling-Pop, manager al Casei Municipale de Cultură Zalău.

Ca urmare a modificării operate conform art. 1, Comisia de evaluare şi selecţionare 
a solicitărilor de finanţare a proiectelor culturale de interes local va avea următoarea
componenţă:

1. Alexandru Lakatos - consilier local
2. Rodica Seling-Pop - specialist (manager al Casei Municipale de Cultură Zalău)
3. Doina Cociş - specialist (reprezentant al Direcţiei Judeţene pentru Cultură
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Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 49 din 25.02.2022.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Compartimentul Centrul Naţional de
Informare si Promovare Turistică Zalău.»

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică; Direcţia Economică;

- Compartimentul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Zalău
- membrii comisiei;

- aducerea la cunoştinţă publică conform art. 12 alin. 5 din O.G. nr. 51/1998

Voturi: ^pentru ” 
J*împotrivă'* 

**abţineri**

PRIMAR 

Ionel Ciunt

întocmit lEX 
Danusia-Daiana Tat
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Nr. 34787/05.05.2023

REFERAT

privind înlocuirea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de
finanţare a proiectelor culturale

Prin HCL nr. 49 din 25 februarie 2022 a fost stabilită componenţa Comisiei de evaluare 
şi selecţionare a solicitărilor de finanţare a proiectelor culturale, respectiv Comisia de soluţionare 
a contestaţiilor faţă de modul de analiză a solicitărilor de finanţare a proiectelor culturale, astfel:

Comisia de evaluare si selecţionare:
1. Lakatos Alexandru - consilier local - membru
2. Dârjan lonuţ - specialist - membru, reprezentant al Casei Municipale de Cultură Zalău
3. Cociş Doina - specialist - membru, reprezentant al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sălaj

Comisia de soluţionare a contestaţiilor;
1. Taloş Gheorghe - consilier local - membru
2. Culic Dan - specialist - membru, reprezentant al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sălaj
3. Câmpean Titus - specialist - membru, director al Liceului de Artă „loan Sima” Zalău

Secretariatul celor două comisii fiind asigurat de Crina Mihaela Nerţan - inspector de 
specialitate în cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Zalău din aparatul 
de specialitate al Primarului Municipiului Zalău.

Conform anunţului de participare publicat în Monitorul Oficial nr. 80 din 02 mai 2023, în 
data de 23 mai 2023 ora 13:00, va avea loc selecţia şi evaluarea proiectelor culturale cu finanţare 
nerambursabilă de bugetul local.

Având în vedere prevederile art. 12 din OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului 
de finanţare a proiectelor culturale cu modificările ulterioare, la desemnarea comisiilor de 
selecţie, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a asigura înlocuirea a cel puţin o treime din 
specialiştii sesiunii precedente.

Potrivit celor mai sus menţionate, propun să întocmiţi demersurile pentru înlocuirea a cel 
puţin o treime din specialiştii Comisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţare 
a proiectelor culturale, din următoare sesiune, conform adresei nr. 34405 din 04.05.2023, în 
sensul înlocuirii dl. Dârjan lonuţ membru specialist, reprezentant al Casei Municipale de Cultură 
Zalău, cu dna Rodica Seling-Pop - manager al aceleiaşi instituţii.

Potrivit celor expuse mai sus, îmi exprim iniţiativa de promovare a Proiectului de 
hotărâre şi solicit Consiliului Local al Municipiului Zalău să analizeze, şi să hotărască cu privire 
la adoptarea acestuia.

Iniţiator,
Primarul Municipj^^
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Compartiment:-Centrul Naţional de Informare 
şi Promovare Turistică Zalău
Nr. 34790/05.05.2023

Raport de specialitate
privind înlocuirea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţare a

proiectelor culturale

Având în vedere că prin HCL nr. 9 din 31 ianuarie 2023 a fost aprobat bugetul Municipiului 
Zalău pentru anul 2023 prin care s-a alocat suma de 50 000 lei, trebuie demarată procedura de evaluare 
şi selecţionare a solicitărior de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale.

Prin HCL nr. 49 din 25 februarie 2022 a fost stabilită componenţa Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a solicitărilor de finanţare a proiectelor culturale, respectiv Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor faţă de modul de analiză a solicitărilor de finanţare a proiectelor culturale, astfel:
Comisia de evaluare si selecţionare:
1. Lakatos Alexandru - consilier local - membru
2. Dârjan lonuţ - specialist - membru, reprezentant al Casei Municipale de Cultură Zalău
3. Cociş Doina - specialist - membru, reprezentant al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sălaj

Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
1. Taloş Gheorghe - consilier local - membru
2. Culic Dan - specialist - membru, reprezentant al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sălaj
3. Câmpean Titus - specialist - membru, director al Liceului de Artă „loan Sima” Zalău

Secretariatul celor două comisii fiind asigurat de Crina Mihaela Nerţan - inspector de 
specialitate în cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Zalău din aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Zalău.

Având în vedere prevederile art. 12 din OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a proiectelor culturale cu modificările ulterioare potrivit căruia;

12
(1) Selecţia proiectelor culturale pe baza cererilor de finanţare nerambursabilă se realizează de către 
comisii constituite la nivelul autorităţii finanţatoare.
(2) Comisiile de selecţie sunt alcătuite din:

a) reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare;
b) specialişti cu o experienţă de cel puţin 3 ani sau, după caz, cel puţin 2 ani în managementul 

şi/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecţie.
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(3) Specialiştii prevăzuţi la alin. (2) Ut. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin 
contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar numărul acestora trebuie să fie 
mai mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii.
(4) Stabilirea numărului de membri ai comisiei de selecţie şi numirea acestora se fac prin actul 
administrativ emis de către autoritatea finanţatoare: ordin, decizie sau hotărâre, după caz.
(5) Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţa publică numai după încheierea sesiunii 
de selecţie.
(Pentru fiecare sesiune de selecţie, specialiştii prevăzuţi la alin. (2) Ut. b) sunt selectaţi de către 
autoritatea finanţatoare din baza proprie de date constituită din candidaturile depuse la anunţul 
public de recrutare sau, după caz, din secţiunea dedicată a registrului, cu respectarea principiului 
transparenţei.
(7) La desemnarea comisiilor de selecţie, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a asigura 
înlocuirea a cel puţin o treime din specialiştii sesiunii precedente. ”

solicităm să întocmiţi demersurile pentru înlocuirea a cel puţin o treime din specialiştii 
Comisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţare a proiectelor culturale, din 
următoare sesiune, conform adresei nr. 34405 din 04.05.2023, în sensul înlocuirii dl. Dârjan lonuţ 
membru specialist, reprezentant al Casei Municipale de Cultură Zalău, cu dna Rodica Seling - Pop, 
manager al Casei Municipale de Cultură.

Menţionez că, prin HCL nr. 9 din 31 ianuarie 2023, a fost aprobat bugetul Municipiului Zalău 
pentru anul 2023, prin care s-a alocat suma de 50 000 lei şi de asemenea, prin HCL nr. 135 din 27 
aprilie 2023 a fost aprobat noul Ghid al Solicitantului pentru acordări de finanţări nerambursabile de la 
bugetul local, pentru proiecte nerambursabile de interes local, în Municipiul Zalău.

Luând în considerare cele expuse mai sus şi având în vedere că prin anunţul de participare 
publicat în Monitorul Oficial nr. 80 din 2 mai 2023, a fost stabilită data de 23.05.2023 ora 13:00 
pentru selecţia şi evaluarea proiectelor culturale, propunem spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotătâre iniţiat.

întocmit,
Crina-Mihaela Nerţan 
Inspector de specialitate
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CONSILIUL LOCAL ZALĂU 
CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ ZALĂU

Zalău, Str.22 Decembrie 1989, nr.3. Judeţul Sălaj 
Telefon/Fax.0260/661600

V

e-mail: cmezalau@yahoo.Goin

Nr.805 din 04.05.2023
municipiul zalău 

primăria zalău
.....anul...r^jDC!b

''r. de inreşistrare.Către,
Primăria Municipiului Zalău 
In atenţia domnului primar Ionel Ciunt

onn .

Ca urmare a solicitării dumneavoastră nr. 33671/03.05.2023, înregistrată Ia Casa 
Municipală de Cultură Zalău sub nr.804 din 04.05.2023, prin prezenta, vă comunicăm 
raptul că persoana din cadrul instituţiei care îl va înlocui pe domnul Dâijan lonut, în 
cadrul Comisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţare a proiectdor 
cu urale, este doamna Rodica Seling-Pop - manager al Casei Municipale de Cultură 
Zalau, cu domiciliul în loc. Crişeni, nr. 289S, jud. Sălaj, având CNP 2751024311822 
şi CI seria SX nr.430762.

întocmit 
Consilier juridic 
Claudia Barbus
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Nr. 33671/03.05.2023

Către
Casa Municipală de Cultură Zalău,

în atenţia dnei manager Seling Pop Rodica

Având în vedere că, prin HCL nr. 49 din 25 februarie 2022 s-a stabilit ca, din 
componenţa Corhisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţare a proiectelor 
culturale, să facă parte dl. Dâijan lonuţ, iar conform prevederilor art. 12 alin.(7) Ordonanţei 
nr. 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a proiectelor culturale cu 
modificările ulterioare, este necesară înlocuirea a cel puţin o treime din specialiştii sesiunii 
anterioare.

în acest sens, vă solicităm să desemnaţi o persoană din cadrul instituţiei 
dumneavoastră, specialist cu o experienţă de cel puţin 3 ani sau cel puţin 2 ani în 
managementul şi/sau evaluarea proiectelor culturale, care să îl înlocuiască pe dl. Dârjan lonuţ, 
în cadrul Comisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţare a proiectelor 
culturale.

De asemenea vă rugăm să ne comunicaţi datele de identificare şi profesia/funcţia 
persoanei, din cadrul instituţiei, care îl va înlocui pe dl Dâijan lonuţ, până la data de 
04.05.2023.

Primarul Municipiului Zalău

Ionel Ciunt
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