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H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 136/2022 privind 

darea în administrare a unor active achiziționate în cadrul Proiectului  
”Dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență 

pentru Copii Cluj-Napoca”, SMIS 121035 
 
 

 
Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară; 
 
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 170 din 15.09.2022 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 136/2022 privind darea în 
administrare a unor active achiziționate în cadrul Proiectului ”Dotarea Unității de 
Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”, 
SMIS 121035, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, 
care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 37.181/15.09.2022; Raportul de 
specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 37.183/15.09.2022 şi de Avizul cu nr. 
37.181 din 22.09.2022 adoptat de Comisia de specialitate nr. 5, în conformitate cu art. 
182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare; 
 
Ţinând cont de:  
➢ Contractul de finanțare nr. 6805/10.05.2021 încheiat între Unitatea Administrativ 

Teritorială-Județul Cluj și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru 
implementarea Proiectului „Dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul 
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”, Smis 121035;  

➢ Contractele de achiziție publică de produse cu nr. 20.103/174 din data de 
18.05.2022, încheiat între Județul Cluj și S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L.; nr. 
22.676/205 din data de 03.06.2022, încheiat între Județul Cluj și B. BRAUN 
AVITUM SRL; nr. 20.107/175 din data de 18.05.2022, încheiat între Județul Cluj și 
S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMÂNIA S.R.L.; nr. 31.724/263 din 04.08.2022, 
încheiat între Județul Cluj și S.C. LUAN VISION S.R.L.; nr. 20.409/182 din 
20.05.2022, încheiat între Județul Cluj și S.C. DUTCHMED S.R.L.; nr. 20.794/184 
din 23.05.2022, încheiat între Județul Cluj și S.C. TEHNOPLUS S.R.L.; nr. 22.305/199 
din 31.05.2022, încheiat între Județul Cluj și S.C. TEHNOPLUS S.R.L.; nr. 20.110/176 
din data de 18.05.2022, încheiat între Județul Cluj și S.C. KARL STORZ 
ENDOSCOPIA ROMÂNIA S.R.L.; nr. 21.815/193 din data de 30.05.2022, încheiat 
între Județul Cluj și S.C. MEDIST S.R.L.; 

 
Luând în considerare dispozițiile: 
➢ art. 2, ale 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ art. 123 – 140, ale art. 142 - 153, art. 215 - 216 și ale art. 218 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată; 

 
În conformitate cu prevederile: 
➢ art. 173 alin. (1) lit. c)-d), alin. (4) lit. b) și alin. (5) lit. c), ale art. 297 alin. (1) lit. (a), ale 

art. 298 – 301 și ale art. 362 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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➢ art. 792 – 857 și ale art. 867 – 870 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ art. 199 din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 
În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

hotărăşte: 
 

Art. I. Horărârea Consiliului Județean Cluj nr. 136/2022 privind darea în administrare 
a unor active achiziționate în cadrul Proiectului ”Dotarea Unității de Primire 
Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”, SMIS 
121035, se modifică după cum urmează: 
 
1. Anexa nr. 1 ”Lista activelor achiziționate în cadrul Proiectului ”Dotarea Unității de 
Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”, 
SMIS 121035, se modifică și se înlocuiește cu anexa actualizată care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. II.  Pentru activele cuprinse la pozițiile cu numărul curent 24 - 32 din anexa la 
prezenta hotărâre se va încheia contract de administrare și proces-verbal de 
predare-primire în conformitate cu prevederile art. 2 și 3 din Horărârea Consiliului 
Județean Cluj nr. 136/2022. 
 
Art. III. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.  
 
Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Spitalului 
Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi 
se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe 
pagina de internet ”www.cjcluj.ro”. 
 
 

                                                                                 Contrasemnează: 
          PREŞEDINTE,                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
               Alin Tișe                                                               Simona Gaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 173 din 29 septembrie 2022 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale 
privind majoritatea de voturi necesară.   


