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HOTĂRÂRE 

privind organizarea și funcționarea Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou, 

Județul Sălaj 

 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

 

Art.1 Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou, Județul Sălaj, unitate cu personalitate 

juridică, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 565/1990, trece din subordinea Ministerului 

Educației și Cercetării în subordinea Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

 

Art.2 Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou funcționează ca ordonator terțiar de credite 

bugetare, în subordinea Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

 

 Art.3 Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou desfășoară în continuare activități de 

cercetare-dezvoltare în domeniul științelor naturale și biologiei, educație-formare-speializare, 

microproducție, activități muzeistice și turistice. 

 

Art.4 (1) Cheltuielile curente și de capital ale Centrului de Cercetări Biologice se asigură din 

venituri proprii și din finanțarea ce va fi alocată cu această destinație din capitolul 53 Cercetare 

Fundamentală și Cercetare Dezvoltare prin contractele complementare încheiate între Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Ministerul Educației și Cercetării. 

(2) Veniturile proprii, prevăzute la alin. (1), provin din activități științifice pe bază de contracte de 

cercetare-dezvoltare, studii, proiecte, taxe de vizitare a Grădinii Botanice, chirii și altele asemenea. 

(3) Pentru activitățile specifice de microproducție, producție și prestări servicii se pot organiza 

activități finanțate integral din venituri proprii.  

(4) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din veniturile proprii, 

prevăzute la alin. (3), se întocmește și se aprobă odată cu bugetul Centrului de Cercetări Biologice, 

iar soldul se reportează în anul următor, cu aceeași destinație. 

  

Art.5 (1) Structura organizatorică se aprobă de către Consiliul de Administrație al Centrului de 

Cercetări Biologice din Jibou, cu avizul Senatului Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

 (2) Numărul de personal se stabilește cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate de 

Senatul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

(3) Pentru realizarea activității, Centrul de Cercetări Biologice din Jibou are dreptul să utilizeze 

personal sezonier, colaboratori externi, specialiști în domeniu, în calitate de experți, remunerați în 

condițiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit alin. (2). 
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Art.6  Salarizarea personalului preluat se face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare 

pentru personalul plătit din fonduri publice. 

 

Art.7  Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou va funcționa în baza unui regulament propriu 

de funcționare, aprobat de Senatul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca Jibou în termen de 

30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României. 

 

Art.8 Activitatea Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou este înregistrată distinct în 

situațiile financiare centralizate ale Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, conform legii. 

 

Art.9 (1) Întregul patrimoniu al Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou își va păstra 

regimul juridic actual. 

(2) Bunurile aflate în proprietetea publică a Statului Român, asupra cărora Centrul de Cercetări 

Biologice din orașul Jibou deține un drept real, își păstrează regimul juridic al proprietății.  

(3) Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou are în patrimoniu bunurile imobile aflate în 

proprietatea publică a statului, intabulate în Cartea Funciară nr. 53935 Jibou, în valoare de  

28.118.182 lei, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

 Art.10 Preluarea prin consolidare a situațiilor financiare ale Centrului de Cercetări Biologice din 

orașul Jibou se realizează în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul 

Oficial al României. 

 

Art.11 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 

a) Hotărârea Guvernului nr. 565/1990 privind înființarea Centrului de Cercetări Biologice din orașul 

Jibou, Județul Sălaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 07 iunie 1990.  

b) Anexa 7, lit. A, numărul curent 21 din  Hotărârea de  Guvern nr. 24/2020 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare. 
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