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SECRET. RAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Z^ău, 
SC Silcotub SA, Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni, Grădiniţa cu Program Prelungit 

nr. 1 Zalău în vederea realizării programului "Şcoala după şcoală - 
activităţi de vară pentru comunitate”

Consiliul local al municipiului Zalău; 
Având în vedere:

'Z Referatul de aprobare al primarului munieipiului Zalău nr.34168/04.05.2023 şi Raportul de 
specialitate nr.34169/04.05.2023 întocmit de Direcţia economică şi Direcţia resurse umane, 
Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

Z Adresa Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 1 Zalău, înregistrată la Primăria municipiului 
Zalău cu nr. 32187/26.04.2023 prin care solicită aprobarea încheierii Acordului de parteneriat 
pentru programul ”Şcoala după şcoală - activităţi de vară pentru comunitate” între Municipiul 
Zalău, SC Silcotub SA, Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 
Zalău;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) şi lit. e), alin. (7) lit.a), alin. (9) lit. a), 
art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit.f) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat pentru programul "Şcoala după şcoală 

- activităţi de vară pentru comunitate” între Munieipiul Zalău, SC Silcotub SA, Fundaţia Noi 
Orizonturi Lupeni, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Zalău, Acord ce constituie Anexa nr.l la 
prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Zalău să semneze Acordul de parteneriat ce 
constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică şi Direcţia resurse 
umane din cadrul aparatului propriu.
Direcţia resurse umane din cadrul aparatului propriu va comunica prezenta hotărâre părţilor din
anexă.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj 
-Primarul municipiului Zalău 
-Direcţia economică. Direcţia resurse umane 
-Direcţia administraţie publică 
-Partenerii din Anexa 1

[/UiCVoturi: "pentru”
_”impotriva”

"abţineri”
J

PRIMAR, 
Ionel Ciunt
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MUNICIPIUL ZALAU
PRIMAR
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DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECŢIA RESURSE UMANE, MONITORIZARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, CFG
Nr. 34168 din 04.05.2023

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Zalău, 

SC Silcotub SA, Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni, Grădiniţa cu Program Prelungit 
nr. 1 Zalău în vederea realizării programului ”Şcoala după şcoală - 

activităţi de vară pentru comunitate”

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 32187/26.04.2023, 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Zalău, solicită aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat pentru programul "Şcoala după şcoală - activităţi de vară pentru comunitate ” 

între Municipiul Zalău, SC Silcotub SA, Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni, Grădiniţa cu 

Program Prelungit nr. 1 Zalău.

Municipiul Zalău prin aprobarea şi semnarea Acordului de parteneriat, are 

unnătoarele obligaţii:

- sprijină demersurile privind implementarea proiectului prin punerea la dispoziţie a 

spaţiilor de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Zalău, (spaţii date în administrarea 

grădiniţei) şi asigură cheltuielile cu utilităţile în perioada desfăşurării activităţilor, prin 
bugetul unităţii de învăţământ;

- sprijină unitatea de învăţământ în demersurile efectuate în scopul realizării şi 
finalizării în bune condiţii a proiectului propus.

Programul presupune promovarea activităţii extraşcolare, care se adresează elevilor 

de şcoală primară din municipiul Zalău, precum şi faptul că acesta se desfăşoară în locaţia 

Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 1 Zalău (clădire, proprietate publică a municipiului 
Zalău), iar Municipiul Zalău este propus ca partener în implementarea proiectului.

Ţinând cont de cele de mai sus în temeiul art. art. 139 alin. (3) lit.f), art. 196 alin. (1) 

lit. a) coroborate cu art. 136 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Zalău, SC 

Silcotub SA, Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Zalău 

în vederea realizării programului "Şcoala după şcoală - activităţi de vară pentru 

comunitate”, conform Anexei nr. 1 la prezentul referat de aprobare.

Primar, 
Ionel Ciunt

DRUMUICFG/SAMUICFG/SC 2EX
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DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECŢIA RESURSE UMANE, MONITORIZARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, CFG 
Nr. 34169 din 04.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Zalău, 

SC Silcotub SA, Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni, Grădiniţa cu Program Prelungit 
nr. 1 Zalău în vederea realizării programului "Şcoala după şcoală - 

activităţi de vară pentru comunitate”

Având în vedere ;
• adresa înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 32187/26.04.2023 a Grădiniţei cu 

Program Prelungit nr. 1 Zalău, prin care solicită aprobarea încheierii Acordului de parteneriat 
pentru programul "Şcoala după şcoală - activităţi de vară pentru comunitate ” între Municipiul 
Zalău, SC Silcotub SA, Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 
Zalău;

• Referatul de aprobare nr. 39207 din data de 12.05.2022 al proiectului de hotărâre privind 
aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Zalău, SC Silcotub SA, Fundaţia 
Noi Orizonturi Lupeni, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Zalău în vederea realizării 
programului "Şcoala după şcoală - activităţi de vară pentru comunitate”;

• prevederile art. 129 alin. (2) lit.d) şi lit.e) "consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea
serviciilor de interes locar şi "atribuţii privind cooperarea interinsiituţională pe plan intern şi 
extern" şi ale alin. (7) lit.a), alin. (9) lit.a) "în exercitarea atribuţiilor, consiliul local asigură, 
potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind educaţia" şi "hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun 
a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local" din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ. J
Programul "Şcoala după şcoală - activităţi de vară pentru comunitate" este un demers 

educaţional inovativ, a modelului pedagogic de învăţare prin investigare STEM, activităţi recreative 
specifice, care se adresează elevilor de şcoală primară din municipiul Zalău.

Ţinând cont de cele de mai sus considerăm că Proiectul de Hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui acord de parteneriat între Municipiul Zalău, SC Silcotub SA, Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni, 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Zalău în vederea realizării programului "Şcoala după şcoală - 
activităţi de vară pentru comunitate” este necesar şi oportun.

Urmare celor menţionate supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local, proiectul de hotărâre 
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Zalău, SC Silcotub SA, Fundaţia 
Noi Orizonturi Lupeni, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Zalău în vederea realizării programului 
"Şcoala după şcoală - activităţi de vară pentru comunitate”, conform Anexei nr. 1 la referatul de aprobare.

Director executiv. 
Mariana C libwk

Directa e^cutiv, 
MihaelaWbuţan0
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MINISTERUL EDUCAŢIEI 
INSPECrORvVTUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.l ZALĂU 
Jud.Sălaj. LocZalfiii. str.Gli.Doja. nr, 13/A. CIF 32019761. lel/ra.\ ()26(I-6I3762 

c-inail; graduuiii

MUNICIPIUL ZALĂU 

PRIMÂRIA MUNICJPIULL^ZALĂU
N'r. de înregistrare
Ziua tHQ. luna...O.h......anul

Nr, 534/ 19,04,2023

Către,
Primăria Municipiului Zalău
în atenţia Serviciul Administrare şi Monitorizare Unităţi de 

învăţământ, Control Financiar de Gestiune

Alăturat vă transmitem spre aprobare Acordul de parteneriat educaţional nr. 
5.34/19.04,2023 în vederea derulării proiectului „Şcoala după şcoală-activităţi de 

pentru comunitate" la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr, 1 Zalău în perioada 01.07- 

31.07.2023,

vară

Director, A dminis tra to r Im an c i a r.
Maxim Alina Monica ec. Găvriluţ Maria
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Partener 1 
TenarisSilcotub

Partener 2 
Fundaţia Noi 
Orizonturi Lupeni
Nr. înreg.
CJ 119/12.04.2023

Partener 3
Grădiniţa cu Program Municipiul Zalău 
Prelungit nr 1 Zalău
Nr. înreg.... 'Hv. înreg...v.
/2023

Partener 4

Nr.
12023 /2023

Acord de parteneriat

între;

S.C. SILCOTUB S.A., persoană juridică de naţionalitate română, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub numărul J31/363/2006, cod unic de înregistrare 15117182, având sediul în 
localitate Zalău, B-dul Mihai Viteazu nr. 93, jud. Sălaj, cont bancar
R081CITI0000000760111007, deschis la CITIBANK Europe PLC Dublin, Sucursala România, 
reprezentă legal prin Foresi Esteban şi prin Mureşan/^</£/J(^n calitate de reprezentant legal, 
denumită în continuare "SPONSOR”.

1.

2. F undaţia Noi Orizonturi Lupeni, persoană juridică română, GIF 13705208 cu sediul în Lupeni, 
B-dul Păcii, Bl 5, ap 9, judeţul Hunedoara, reprezentată legal de Bates Dana în calitate de 
director executiv.

3. Grădiniţa cu Program Prelungit nr 1 Zalău cu sediul în Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 13 A, 
jud. Sălaj, reprezentată legal prin prof. Alina Maxim în calitate de director al unităţii de 
învăţământ.

4. Municipiul Zalău cu sediul în Zalău, Piaţa luliu Maniu, nr 3, reprezentată prin Ionel Ciunt în 
calitate de primar, Marina Bianca Fazacaş în calitate de secretar al Municipiului Zalău şi Mariana 
Cuibuş în calitate de director economic.

Având în vedere scrisoare de intenţie care face parte din prezentul acord privind dorinţa de 
jealiza în anul şcolar 2022-2023 proiectul "Şcoala după şcoală— activităţi de vară pentru 
comunitate” în cadrul Grădiniţei cu program prelungit nr 1 Zalău, drept care se impune încheierea 
prezentului acord în care să fie prevăzute atribuţiile şi competenţele fiecărui partener, precum şi 
dorinţa de a colabora în vederea realizării acestuia în raport cu contribuţia fiecărui partener.

1. SCOPUL ACORDULUI

Deschiderea înspre comunitate a modelului pedagogic de învăţare prin investigare STEM 
TenarisSilcotub. Se adresează elevilor de şcoală primară din Municipiul Zalău. Proiectul adresează 
învăţarea prin investigare împreună cu activităţi recreative specifice şi le livrează elevilor într-o abordare 
conformă disciplinei pozitive.

2. OBIECTIVUL ACORDULUI

a se

Asigurarea condiţiilor optime de realizare a programului "Şcoala după şcoală - activităţi de vară pentru 
comunitate” pentru elevii de şcoală primară din Municipiul Zalău, care se va desfăşura la Grădiniţa cu 
Program Prelungit nr 1 Zalău ca şi locaţie. Prin acest program iniţiat şi finanţat de TenarisSilcotub, 
implementat cu knowhow educaţional TenarisSilcotub şi Fundaţia Noi Orizonturi ne propunem să 
împărtăşim exemplele de bune practici STEM ale TenarisSilcotub şi vasta experienţă în programe de 
tineret ale Fundaţiei Noi Orizonturi.



3. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intră în vigoare la data de 03.06.2023, dată agreată de toate părţile, şi va fi 
valabil până la data de 30.08.2023.

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
1. TenarisSilcotub

- Promovarea programului "Şcoala după şcoală - activităţi de vară pentru comunitate” 
Asigurarea accesului unui număr de 224 de elevi din învăţământul primar din Municipiul 
Zalău la programul de 4 săptămâni în perioada 3-28 iulie 2023.

2. Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni
- Promovarea programului "Şcoala după şcoală - activităţi de vară pentru comunitate”

3. Grădiniţa cu Program Prelungit nr 1 Zalău
- Asigurarea accesului unui număr de 64 de elevi din 224 din învăţământul primar din 

Municipiul Zalău Ia programul de 4 săptămâni în perioada 3-28 iulie 2023.
4. Primăi'ia Municipiului Zalău

Sprijină demersurile privind implementarea proiectului prin punerea la dispoziţie a 
spaţiilor de la Grădiniţa cu Prograjn Prelungit nr 1 Zalău (spaţii în administrarea 
grădiniţei) şi asigură cheltuielile cu utilităţile în perioada desfăşurării activităţilor prin 
bugetul unităţii de învăţământ
Sprijină unitatea de învăţământ în demersurile efectuate în scopul realizării şi finalizării 
în bune condiţii a proiectului propus.

5. FORŢA MAJORĂ

5.1. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în 
condiţiile legii.

5.2. Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va 
înştiinţa în scris celelalte părti contractante, în termen de cel mult 5 zile de la începerea 
situatiei de forţă majoră.

6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele situaţii:
a) Prin expirarea tennenului şi realizarea obiectului contractului;
b) Prin acordul de voinţă al părţilor;
c) Prin reziliere în cazul în care una dintre păi-ţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin 

contract, după ce a fost în prealabil notificată cu privire la această nerespectare însă 
s-a conformat notificării, rezilierea operând în 5 zile de la primirea notificării de către 
partea în culpă;

d) Prin denunţare unilaterală de către oricare dintre părţi, cu transmiterea unei notificări 
prealabile cu cel puţin 30 de zile înainte de momentul ales pentru încetare.

nu



7. CONFroENŢIALITATE
7.1. Partenerii se obligă să nu divulge unei terţe persoane sau nu folosească nici o informaţie 

considerată confidenţială ce ar putea dăuna părţilor. Excepţie fac înţelegerile scrise între 
parteneri care să specifice conţinutul informaţiilor ce pot fi cunoscute unei terţe persoane.

8. NOTIFICĂRI
8.1. în interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată 

valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul 
conti'act, în scris prin serviciul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

8.2. în cazul în care comunicarea/notificarea va fî sub formă de fax, comunicarea se consideră 
primită de destinatar în prima următoare zi lucrătoare celei în care a fost expediată.

8.3. Comunicăi'ile/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă 
sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

nu

9. DISPOZIŢH FINALE
9.1. Orice modificare a prezentului contract se face numai cu acceptul tuturor părţilor, accept care 

trebuie materializat sub formă scrisă într-un act adiţional ce va fi considerat parte integrantă 
contractului.

9.2. Orice litigii născute în baza prezentului contract vor fi guvernate de legea română şi vor fi 
soluţionate de către instanţa competentă de la sediul Sponsorului.

9.3. Prezentul acord s-a redactat azi, 06.04.2023, în 4 exemplare originale, câte 
pentru fiecare dintre senmatari.

a

un exemplar

Denumire partener Partener 1 Partener 2 
Fundaţia Noi 
Orizonturi Lupeni

Partener 3 
Grădiniţa cu 
Program Prelungit nr 
1 Zalău

Partener 4

Municipiul i Zalău

Ionel Ciunt
Marina Bianca Fazacas 
Mariana Cuibus

Reprezentant legal Murepr Bates Dana Alina Maxim
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