MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXIX, Nr.10
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
|I ALTE ACTE

4 martie 2019

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 8 din 28.02.2019 privind alegerea pre\edintelui de \edin[]
HOT}RÂREA NR. 9 din 28.02.2019 privind utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2018
HOT}RÂREA NR. 10 din 28.02.2019 privind mandatarea primarului/reprezentantului Comunei Hereclean în
A.G.A. ADI ECODES în vederea aprob]rii modific]rilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare
Nr.479 din 07.12.2016, potrivit reglement]rilor OUG 74/2018
HOT}RÂREA NR.11 28.02.2019 privind transmiterea în folosin[] gratuit] a terenului în suprafa[] de 4 mp din
domeniul public al comunei Hereclean, c]tre Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA pentru
efectuarea lucr]rilor din cadrul proiectului @@Extindere LEA 0,4 KV, localitatea Panic, comuna Hereclean@@.
HOT}RÂREA NR. 12 din 28.02.2019 privind transmiterea în folosin[] gratuit] a terenului în suprafa[] de 8 mp din
domeniul public al comunei Hereclean, c]tre Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA pentru
efectuarea lucr]rilor din cadrul proiectului @@Extindere LEA 0,4 KV, localitatea Hereclean, comuna Hereclean@@.
HOT}RÂREA NR. 13 din 28.02.2019 privind transmiterea în folosin[] gratuit] a terenului în suprafa[] de 5 mp din
domeniul public al comunei Hereclean, c]tre Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA pentru
efectuarea lucr]rilor din cadrul proiectului @@Extindere LEA 0,4 KV, localitatea Gurusl]u, comuna Hereclean@@.
HOT}RÂREA NR.14 din 28.02.2019 privind transmiterea în folosin[] gratuit] a terenului în suprafa[] de 4 mp din
domeniul public al comunei Hereclean, c]tre Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA pentru
efectuarea lucr]rilor din cadrul proiectului @@Extindere LEA 0,4 KV, localitatea Badon, comuna Hereclean@@
HOT}RÂREA NR.15 din 28.02.2019 privind aprobarea actualiz]rii indicatorilor economici din bugetul proiectului \i
a valorii cheltuielilor de cofinan[are care vor fi suportate din bugetul local al comunei Hereclean în cadrul proiectului
@@Renovare, modernizare \i consolidare structural], împrejmuire, amenajare curte la \coala cu clasele I-VIII Dio\od@@ ca
urmare a actualiz]rii valorii contractului de lucr]ri, precum \i de modificare a HCL nr. 34/30.08.2018 privind aprobarea
actualiz]rii indicatorilor din devizul general al proiectului: @@ Renovare, modernizare \i consolidare structural], împrejmuire,
amenajare curte la \coala cu clasele I-VIII Dio\od@@
HOT}RÂREA NR. 16 din 28.02.2019 privind aprobarea instrument]rii proiectului @@Sprijin pentru infiintarea de
'ntreprinderi sociale 'n Regiunea de Nord-Vest pentru facilitarea accesului la ocuparea for[ei de munc]@@ prin Programul
Opera[ional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritar] 4: Incluziunea social] \i combaterea s]r]ciei, Prioritatea de investi[ii
9v: Promovarea antreprenoriatului social \i a integr]rii voca[ionale în întreprinderile sociale \i economia social] \i solidar]
pentru a facilita accesul la ocuparea for[ei de munc]; Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacit][ii întreprinderilor
de economie social] de a func[iona într-o manier] auto-sustenabil].
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 8
din 28.02.2019
privind alegerea pre\edintelui de \edin[]
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
Prevederile art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
V]zând prevederile art. 9 alin. (1-4) din anexa 1 la Ordonan[a Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare \i func[ionare a consiliilor locale ;
Expunerea de motive nr. 950 din 18.02.2019 a primarului comunei Hereclean;
Raportul de specialitate nr. 951 din 18.02.2019 întocmit de secretarul comunei;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
CONSILIUL LOCAL HERECLEAN, adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art. 1 Se aprob] alegerea pre\edintelui de \edin[] al Consiliului Local HERECLEAN, pe o perioad] de 3 luni, în persoana
domnului consilier CADAR GHEORGHE.
Art. 2 Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului-Jude[ul S]laj;
- Persoana propus];
- Dosarul \edin[ei

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 9
din 28.02.2019
privind utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2018
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- Raportul nr. 1088/28.02.2019 a compartimentului financiar contabil;
- Legea nr. 273/2006, privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002, privind finan[ele publice, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
- Legea contabilit][ii nr . 82/1991, republicat] în Monitorul Oficial nr. 48/2005, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr.2l5/2001, privind administra[ia public] local], republicat].
În temeiul prevederile art.45 (1) din Legea administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2018 în sum] de 354.000 lei, pentru plata investi[iei
la sec[iunea de dezvoltare, în cadrul Proiectului M]sura 7.2, la obiectivul Achizi[ie utilaj multifunc[ional 'n vederea
dot]rii serviciului public de gospod]rie comunal] a comunei Hereclean, jude[ul S]laj:
-la partea de cheltuieli capitolul - 87.50.00 art. 58.04.02 -suma de - 354.000 lei
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri, se încredin[eaz] primarul comunei Hereclean.
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Art.3 Prezenta hot]râre se comunic] la:
-Institu[ia prefectului - Jude[ul S]laj,
-DGFP S]laj,
-Primarul comunei,
-Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 10
din 28.02.2019
privind mandatarea primarului/reprezentantului Comunei Hereclean în A.G.A. ADI ECODES
în vederea aprob]rii modific]rilor în structura tarifelor aplicate în cadrul
Contractului de delegare Nr.479 din 07.12.2016, potrivit reglement]rilor OUG 74/2018
Consiliul Local al Comunei Hereclean, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Hereclean nr. 952 din 18.02.2019;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 953 din 18.02.2018;
- Prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea \i completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul de\eurilor, a Legii
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor \i a de\eurilor de ambalaje \i a Ordonan[ei de urgen[] a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, art.17, alin.1), lit. a-i;
- Contractul de asociere pentru Jude[ul S]laj încheiat în scopul realiz]rii proiectului de interes comun @@Sistem de
management integrat al de\eurilor în jude[ul S]laj@@;
- Statutul Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitare @@ECODES S]laj@@;
- prevederile Art.10, alin.(5), 5^1 ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilit][i publice, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localit][ilor, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Art. 36 alin. (2) lit.a) \i d), alin. (3) lit. c) \i alin. (6), pct.14 \i Art.37 din Legea nr. 215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Activit][ilor de Salubrizare a Jude[ului S]laj - Componenta
Colectare \i Transport De\euri Municipale - LOT 1 nr. 479 din 07.12.2016;
- Prevederile Ordinului 578/2006 al Ministerului Mediului pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribu[iilor
\i taxelor datorate la Fondul pentru mediu;
- Prevederile Ordinului 109/2007 ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare
a tarifelor pentru activit][ile specifice serviciului de salubrizare a localit][ilor;
- HOT}RÂREA NR.5/28.01.2019 a Consiliului Jude[ean S]laj pentru modificarea tarifului de depozitare aplicabil
serviciului public de salubrizare jude[ului S]laj.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se mandateaz] domnul DOBRAI FRANCISC primar/reprezentant desemnat în A.G.A. @@ADI ECODES@@ al Comunei
Hereclean s] aprobe în cadrul Adun]rii Generale a Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S]laj@@ modificarea
structurii tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activit][ilor de salubrizare din
jude[ul S]laj - Componenta Colectare \i Transport de\euri municipale - LOT 1 Nr.479 din 07.12.2016 prin includerea
contribu[iei pentru economia circular] de 30 lei/ton] conform prevederilor OUG 74/2018;
Tarifele propuse spre a fi aplicate \i facturate pe parcursul anului 2019 sunt prezentate în Anexa nr.1, parte integrant] din
prezenta Hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei Hereclean.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
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-

Primarul Comunei HERECLEAN;
Compartimentul Contabilitate;
Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S]laj@@;
Dosar \edin[];
Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
Anex]
la Hot]r`rea nr.10
din 28.02.2019

TARIFE
propuse a fi aplicate în 2019 prin includerea contribu[iei pentru economia circular]/tax] de depozitare, CT 1

TI - Colectare \i transport de\euri menajere reziduale \i biode\euri - persoane fizice, inclusiv

238,29 lei/ton] exclusiv TVA

asocia[ii de locatari/proprietari - Zona urban \i rural
T2 - Colectare \i transport de\euri similar reziduale \i biode\euri - agen[i economici/institu[ii
publice/administrator pie[e - Zona urban \i rural
T3 - Colect]ri ocazionale \i servicii suplimentare, la ! solicitare - Zona urban \i rural

216,18 lei/ton] exclusiv TVA
436,79 lei/ton] exclusiv TVA

T4 - Colectarea \i transportul de\eurilor voluminoase provenite de la popula[ie, institu[ii publice \i
agen[i economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, covoare, obiecte mari de folosin[]

441,07 lei/ton] exclusiv TVA

îndelungat], altele decât de\eurile de echipamente electrice \i electronice etc.-Zona urban \i rural
T5 - Colectarea \i transportul de\eurilor provenite din locuin[e, generate de activit][i de reamenajare
\i reabilitare interioar] \i/sau exterioar] a acestora - Zona urban \i rural
T6 - Colectarea \i transportul de\eurilor abandonate pe domeniul public - Zona urban \i rural

298,72 lei/ton] exclusiv TVA
327,95 lei/ton] exclusiv TVA

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR.11
din 28.02.2019
privind transmiterea în folosin[] gratuit] a terenului în suprafa[] de 4 mp din domeniul public al
comunei Hereclean, c]tre Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
pentru efectuarea lucr]rilor din cadrul proiectului
@@Extindere LEA 0,4 KV, localitatea Panic, comuna Hereclean@@.
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Hereclean, înregistrat] la nr. 954 din 18.02.2019;
- Raportul comisiilor de specialiate ale consiliului local;
- Raportul de specialitate nr. 955 din 18.02.2019 întocmit de secretarul comunei Hereclean;
- Adresa nr. 17 din 07.02.2019 a SC ELMONT SA ZAL}U;
- Prevederile art. 12 alin. 2-4 \i art. 14 din Legea nr. 123/2012, Legea energiei electrice \i a gazelor naturale, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin. 2, lit.(c), coroborat cu alin. 5, lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 45, alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,
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HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] transmiterea în folosin[] gratuit] a terenului în suprafa[] de 4 mp din domeniul public al comunei
Hereclean, c]tre Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA pentru efectuarea lucr]rilor din cadrul
proiectului @@@@Extindere LEA 0,4 KV, localitatea Panic, comuna Hereclean@@.
Art.2. S.C Electrica FDEE Transilvania Nord-SDEE va beneficia de dreptul de uz \i servitute de trecere pe terenul
proprietatea comunei Hereclean pe care se vor realiza lucr]rile de investi[ii prev]zute la art. 1.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Cet][enii comunei (prin afi\are);
- S.C ELMONT SA ZAL}U
- Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA;
- Dosar de \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 12
din 28.02.2019
privind transmiterea în folosin[] gratuit] a terenului în suprafa[] de 8 mp din domeniul public al
comunei Hereclean, c]tre Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
pentru efectuarea lucr]rilor din cadrul proiectului @@Extindere LEA 0,4 KV,
localitatea Hereclean, comuna Hereclean@@.
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Hereclean, înregistrat] la nr. 956 din 18.02.2019;
- Raportul comisiilor de specialiate ale consiliului local;
- Raportul de specialitate nr. 957 din 18.02.2019 întocmit de secretarul comunei Hereclean;
- Adresa nr. 15 din 07.02.2019 a SC ELMONT SA ZAL}U;
- Prevederile art. 12 alin. 2-4 \i art. 14 din Legea nr. 123/2012, Legea energiei electrice \i a gazelor naturale, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin. 2, lit.(c), coroborat cu alin. 5, lit. (a) din Legea nr. 215/2001, privind administra[ia public]
local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] transmiterea în folosin[] gratuit] a terenului în suprafa[] de 8mp din domeniul public al comunei
Hereclean, c]tre Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA pentru efectuarea lucr]rilor din cadrul
proiectului @@Extindere LEA 0,4 KV, localitatea Hereclean, comuna Hereclean@@.
Art.2. S.C Electrica FDEE Transilvania Nord-SDEE va beneficia de dreptul de uz \i servitute de trecere pe terenul
proprietatea comunei Hereclean pe care se vor realiza lucr]rile de investi[ii prev]zute la art. 1.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
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- Cet][enii comunei (prin afi\are);
- S.C ELMONT SA ZAL}U
- Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA;
- Dosar de \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 13
din 28.02.2019
privind transmiterea în folosin[] gratuit] a terenului în suprafa[] de 5 mp din domeniul public al
comunei Hereclean, c]tre Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
pentru efectuarea lucr]rilor din cadrul proiectului
@@Extindere LEA 0,4 KV, localitatea Gurusl]u, comuna Hereclean@@.
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Hereclean, înregistrat] la nr. 958 din 18.02.2019;
- Raportul comisiilor de specialiate ale consiliului local;
- Raportul de specialitate nr. 959 din 18.02.2019 întocmit de secretarul comunei Hereclean;
- Adresa nr. 18 din 07.02.2019 a SC ELMONT SA ZAL}U;
- Prevederile art. 12 alin. 2-4 \i art. 14 din Legea nr. 123/2012, Legea energiei electrice \i a gazelor naturale, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin. 2, lit.(c), coroborat cu alin. 5, lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 45, alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] transmiterea în folosin[] gratuit], a terenului în suprafa[] de 5 mp, din domeniul public al comunei
Hereclean, c]tre Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA pentru efectuarea lucr]rilor din cadrul
proiectului @@Extindere LEA 0,4 KV, localitatea Gurusl]u, comuna Hereclean@@.
Art.2. S.C Electrica FDEE Transilvania Nord-SDEE va beneficia de dreptul de uz \i servitute de trecere pe terenul
proprietatea comunei Hereclean pe care se vor realiza lucr]rile de investi[ii prev]zute la art. 1.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Cet][enii comunei (prin afi\are);
- S.C ELMONT SA ZAL}U;
- Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA;
- Dosar de \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
6

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN

HOT}RÂREA NR.14
din 28.02.2019
privind transmiterea în folosin[] gratuit] a terenului în suprafa[] de 4 mp din domeniul public al
comunei Hereclean, c]tre Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
pentru efectuarea lucr]rilor din cadrul proiectului
@@Extindere LEA 0,4 KV, localitatea Badon, comuna Hereclean@@
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Hereclean, înregistrat] la nr. 960 din 18.02.2019;
- Raportul comisiilor de specialiate ale consiliului local;
- Raportul de specialitate nr. 961 din 18.02.2019 întocmit de secretarul comunei Hereclean;
- Adresa nr. 14 din 07.02.2019 a SC ELMONT SA ZAL}U;
- Prevederile art. 12 alin. 2-4 \i art. 14 din Legea nr. 123/2012, Legea energiei electrice \i a gazelor naturale, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin. 2, lit.(c), coroborat cu alin. 5, lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 45, alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] transmiterea în folosin[] gratuit] a terenului, în suprafa[] de 4 mp, din domeniul public al comunei
Hereclean, c]tre Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA pentru efectuarea lucr]rilor din cadrul
proiectului @@Extindere LEA 0,4 KV, localitatea Badon, comuna Hereclean@@.
Art.2. S.C Electrica FDEE Transilvania Nord-SDEE va beneficia de dreptul de uz \i servitute de trecere pe terenul
proprietatea comunei Hereclean pe care se vor realiza lucr]rile de investi[ii prev]zute la art. 1.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Cet][enii comunei (prin afi\are);
- S.C ELMONT SA ZAL}U;
- Societatea de Distribu[ie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA;
- Dosar de \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 15
din 28.02.2019
privind aprobarea actualiz]rii indicatorilor economici din bugetul proiectului \i a valorii
cheltuielilor de cofinan[are care vor fi suportate din bugetul local al comunei Hereclean în cadrul
proiectului @@Renovare, modernizare \i consolidare structural], împrejmuire, amenajare curte la
\coala cu clasele I-VIII Dio\od@@ ca urmare a actualiz]rii valorii contractului de lucr]ri, precum \i
de modificare a HCL nr. 34/30.08.2018 privind aprobarea actualiz]rii indicatorilor din devizul
general al proiectului: @@ Renovare, modernizare \i consolidare structural], împrejmuire,
amenajare curte la |coala cu clasele I-VIII Dio\od@@
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj;
Luând act de:
- expunerea de motive a primarului comunei HERECLEAN nr. 1157 din 26.02.2019 privind necesitatea adopt]rii
prezentei hot]râri;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 1158 din 26.02.2019;
- Documenta[ia întocmit] de c]tre executantul lucr]rilor S.C. PAULO GEPA CONSTRUCT S.R.L, prin care se prezint]
documentele justificative de actualizare a valorii lucr]rilor ce reprezint] rest de executat la dat] de 01.01.2019 în cadrul
contractului de lucr]ri nr. 3595 din dat] de 15.06.2018, având c] obiect: Execu[ie de lucr]ri, în cadrul proiectului @@Renovare,
modernizare \i consolidare structural], împrejmuire, amenajare curte la \coala cu clasele I-VIII Dio\od@@, în conformitate cu
prevederile instituite prin O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor m]suri în domeniul investi[iilor publice \i a unor
m]suri fiscal-bugetare;
- Prevederile art. 71 alin. (1) \i (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor m]suri în domeniul investi[iilor
publice \i a unor m]suri fiscal-bugetare;
- Devizul general al proiectului @@Renovare, modernizare \i consolidare structural], împrejmuire, amenajare curte la
|coala cu clasele I-VIII Dio\od@@ actualizat ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor art. 71 alin. (1) \i (2) din O.U.G.
nr. 114/2018 privind instituirea unor m]suri în domeniul investi[iilor publice \i a unor m]suri fiscal-bugetare începând
cu data de 01.01.2019;
- Prevederile contractului de finan[are semnat cu MDRAPFN nr. 4422/15.12.2017 (înregistrare MDRAPFE) \i nr. 7040/
21.12.2017 (înregistrare Comuna Hereclean), pentru acordarea finan[]rii proiectului @@Renovare, modernizare \i consolidare
structural], împrejmuire, amenajare curte la \coala cu clasele I-VIII Dio\od@@ în cadrul Programului na[ional de dezvoltare local];
- Prevederile art. 11 alin. (1) \i (2) din Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
na[ional de dezvoltare local], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile art. 8 alin. (3) \i art. 12 alin. (4) \i (5) din Ordinul Ministrul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice
nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonan[ei de urgen[] a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului na[ional de dezvoltare local], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- [inând cont de prevederile art. 5 din Anexa 4 - METODOLOGIE privind elaborarea devizului general pentru obiective
de investi[ii \i lucr]ri de interven[ii - lit. (A) - Prevederi generale din HG 28/2008 privind aprobarea con[inutului-cadru al
documenta[iei tehnico-economice aferente investi[iilor publice, precum \i a structurii \i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investi[ii \i lucr]ri de interven[ii cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile art. 10 alin. (4) \i (6) din Hot]rârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul-cadru
al documenta[iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi[ii finan[ate din fonduri publice;
- Prevederile art. 120 \i art. 121 alin. (1) \i (2) din Constitu[ia României, republicat];
- Prevederile art. 8 \i 9 din Carta european] a autonomiei locale, adoptat] la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat]
prin Legea nr. 199/1997;
- Prevederile art. 7 alin. (2) \i art. 1166 \i urm]toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu
modific]rile ulterioare, referitoare la contracte sau conven[ii;
- Prevederile art. 20 \i 21 litera (b) din Legea-cadru a descentraliz]rii nr. 195/2006;
- Prevederile art. 36 alin. (2) litera (b) \i (d), alin. (4) lit. (d), alin. (6) litera (a) pct. (13) \i ale art.63 alin.(1) lit. (c) din Legea
nr. 215/2001 a administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic] legislativ] pentru elaborarea actelor
normative, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile art. 44 \i 45 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) \i alin. (2) litera (e) \i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administra[iei
publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN, adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Se aprob] actualiz]rii indicatorilor economici \i a valorii din bugetul proiectului: @@Renovare, modernizare \i consolidare
structural], împrejmuire, amenajare curte la |coala cu clasele I-VIII Dio\od@@, proiect finan[at în condi[iile Programului de
dezvoltare local] - subprogramul @@Modernizarea satului roamanesc@@, instituit prin OUG nr. 28/2013 \i coordonat de c]tre
Ministerul Dezvolt]rii Regionale, Administra[iei Publice \i Fondurilor Europene, ca efect al actualiz]rii valorii contractului de
lucr]ri nr. 3595 din dat] de 15.06.2018 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor m]suri în
domeniul investi[iilor publice \i a unor m]suri fiscal-bugetare, intrat în vigoare la 01.01.2019, precum \i modificarea Hot]rârii
Consiliului Local Hereclean nr.34/30.08.2018 privind aprobarea actualiz]rii indicatorilor din devizul general al proiectului: @@
Renovare, modernizare \i consolidare structural], împrejmuire, amenajare curte la \coala cu clasele I-VIII Dio\od@@, la valoarea
de 1.352.224,05 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 1 la prezenta hot]râre \i care cuprinde urm]toarele:
a) - cheltuieli finan[ate din bugetul de stat, prin MINISTERUL DEZVOLT}RII REGIONALE, ADMINISTRA{IEI PUBLICE
|I FONDURILOR EUROPENE, în suma de 1.246.615,44 lei (inclusiv TVA);
b) - cheltuieli finan[ate din bugetul local al COMUNEI HERECLEAN, în suma de 105.608,61 lei (inclusiv TVA).
Art.2. Se aprob] finan[area cheltuielilor, ce reprezint] confinan[are în cadrul proiectului @@Renovare, modernizare \i
consolidare structural], împrejmuire, amenajare curte la |coala cu clasele I-VIII Dio\od@@, care vor fi suportate din bugetul
local al comunei Hereclean, în suma total] de 105.608,61 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 1 la prezenta hot]râre.
Art. 3. Se aprob] modificarea art. 1 \i a Anexei nr. 1 la HCL nr. 34/30.08.2018 privind aprobarea actualiz]rii indicatorilor
din devizul general al proiectului: @@Renovare, modernizare \i consolidare structural], împrejmuire, amenajare curte la \coala
cu clasele I-VIII Dio\od@@, cu informa[iile prezentate la art. 1 din prezen[a hot]râre \i devizului general actualizat ce constituie
anexa nr. 1 la prezen[a hot]râre, care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se insarcineaza Primarul comunei HERECLEAN.
Art.5. Hot]rârea se comunica cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Ministerul Dezvolt]rii Regionale, Administra[iei Publice \i Fondurilor Europene;
- Compartimentul financiar contabil;
- Primarul comunei Hereclean;
- Cet][enii comunei prin publicare pe pagina web a comunei Hereclean;
- Dosar hot]râri;
- Dosarul \edin[ei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
Anex]
la Hot]r`rea nr.15
din 28.02.2019

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
privind cheltuielile necesare realiz]rii obiectivului de investi[ie:
@@ Renovare, modernizare \i consolidare structural], împrejmuire, amenajare curte la |coala cu clasele I-VIII Dio\od@@
Valoare (inclusiv T.V.A.)
din care
Nr.

Denumirea capitolelor \i a subcapitolelor de

TOTAL Valoare

Crt.

cheltuieli

(inclusiv T.V.A.)

1

2

din fonduri de la

din fonduri de la

bugetul de stat

bugetul local

LEI

LEI

LEI

3=4+5

4

5

Defalcarea pe
surse de finan[are

8

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru ob[inerea \i amenajarea terenului
1.1

Ob[inerea terenului

0,00

0,00

0,00

buget local

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

buget local

1.3

Amenaj]ri pentru protec[ia mediului

0,00

0,00

0,00

buget local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilit][ilor necesare obiectivului
2.1

Cheltuieli aferente asigur]rii cu utilit][ile necesare

0,00

func[ionarii obiectivului de investi[ie

9

buget de stat

func[ionarii obiectivului de investi[ie
TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare \i asisten[] tehnic]
3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

buget local

3.2

Taxe pt. ob[inerea de avize, acorduri \i autoriza[ii

0,00

0,00

0,00

buget local

3.3

Proiectare \i inginerie

45.000,00

0,00

45.000,00

buget local

3.4

Organizarea procedurilor de achizi[ie

0,00

0,00

0,00

buget local

3.5

Consultan[]

17.495,00

0,00

17.495,00

buget local

3.6

Asisten[] tehnic]

17.495,00

0,00

17.495,00

buget local

79.990,00

0,00

79.990,00

1.259.301,05

1.246.615,44

12.685,61

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investi[ia de baz]

buget de stat +

4.1

Construc[ii \i instala[ii

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

buget de stat

4.3

Utilaje, echip. tehnolog. \i func[ionale cu montaj

0,00

0,00

0,00

buget de stat

4.4

Utilaje f]r] montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

buget de stat

4.5

Dot]ri

0,00

0,00

0,00

buget de stat

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

buget de stat

1.259.301,05

1.246.615,44

12.685,61

0,00

0,00

0,00

buget de stat

0,00

0,00

0,00

buget local

12.933,00

0,00

12.933,00

buget local

TOTAL CAPITOL 4

bugetul local

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1

Organizare de \antier

5.1.1

Constr. \i instala[ii afer. organiz]rii de \antier

5.1.2

Cheltuieli conexe organiz]rii de \antier

5.2

Comisioane, cote legale, taxe, cost credit

5.3

Cheltuieli diverse \i neprev]zute

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

12.933,00

0,00

12.933,00

0,00

0,00

buget local
buget local

buget de stat

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice \i teste \i predare la beneficiar
6.1

Preg]tirea personalului de exploatare

0,00

6.2

Probe tehnologice \i teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.352.224,05

1.246.615,44

105.608,61

Din care C + M

1.259.301,05

1.246.615,44

12.685,61

TOTAL GENERAL din care:

1.352.224,05

buget de stat

1.246.615,44

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 16
din 28.02.2019
privind aprobarea instrument]rii proiectului @@Sprijin pentru 'nfiin[area de 'ntreprinderi
sociale 'n Regiunea de Nord-Vest pentru facilitarea accesului la ocuparea for[ei de munc]@@ prin
Programul Opera[ional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritar] 4: Incluziunea social] \i
combaterea s]r]ciei, Prioritatea de investi[ii 9v: Promovarea antreprenoriatului social \i a
integr]rii voca[ionale în întreprinderile sociale \i economia social] \i solidar] pentru a facilita
accesul la ocuparea for[ei de munc]; Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacit][ii
întreprinderilor de economie social] de a func[iona într-o manier] auto-sustenabil].
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 \i art. 121 alin. (1) \i (2) din Constitu[ia României, republicat];
- art. 8 \i 9 din Carta european] a autonomiei locale, adoptat] la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat] prin
Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2), art. 1166 \i urm]toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu modific]rile ulterioare,
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referitoare la contracte sau conven[ii;
- art. 20 \i 21 din Legea cadru a descentraliz]rii nr. 195/2006;
- art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. b) \i d) coroborate cu cele ale alin (4). lit.a) e) \i f), \i ale alin.(6) lit.@@a@@ punctele 11,13 \i 18,
din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat],
- din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- O.U.G. nr. 64/2009 cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, aprobat] cu modific]ri prin Legea nr. 362/2009;
- H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului
nr. 64/2009 privind gestionarea financiar] a instrumentelor structurale \i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen[];
- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiar] a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
- Orient]ri privind accesarea finan[]rilor în cadrul Programului Opera[ional Capital Uman 2014-2020, cu modificarile
ulterioare (Corringendum-urile 1, 2,3, 4).
- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 803/2018 privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condi[ii Specifice
@@Sprijin pentru 'nfiin[area de 'ntreprinderi sociale@@, aferent Programului Opera[ional Capital Uman 2014 -2020, Axa Prioritara
4, Prioritatea de investitii 9.v, Obiectiv specific 4.16 - Consolidarea capacit][ii 'ntreprinderilor de economie social] de a
func[iona 'ntr-o manier] auto-sustenabil]
- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1038/ 10.10.2018 privind modificarea \i completarea Ghidului Solicitantului
Conditii Specifice Sprijin pentru 'nfiin[area de 'ntreprinderi sociale@@, aferent Programului Operational Capital Uman 2014 2020, Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 9.v, Obiectiv specific 4.16 - Consolidarea capacitatii intreprinderilor de
economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila
- Prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European \i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul European de dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurala \i Fondul european pentru pescuit \i afaceri maritime, precum \i de stabilire a unor
dispozitii generale privind Fondul European de dezvoltare regional], Fondul Social European, Fondul de coeziune \i Fondul
european pentru pescuit \i afaceri maritime \i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
- Prevederile Programului Operational Capital Uman 2014-2020 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2015)
1287 din 25.02.2015
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020 probata cu modificari \i completari prin Legea 105/2016, cu modificarile \i completarile ulterioare
luând act de:
a) expunerea de motive prezentata de primarul comunei HERECLEAN, jude[ul S]laj în calitatea sa de PARTENER 2, prin
care se sus[ine necesitatea, oportunitatea proiectului \i poten[ialul economic al proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivit][ii;
b) analizând Strategia de dezvoltare a COMUNEI HERECLEAN, jude[ul S]laj, pentru perioada 2014-2020, aprobat] prin
Hot]rârea Consiliului Local nr. 30 din 20/07./2018; constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investi[iilor publice de interes local.
CONSILIUL LOCAL AL comunei HERECLEAN, adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1 Se aprob] necesitatea, oportunitatea \i poten[ialul economic al proiectului @@Sprijin pentru 'nfiin[area de 'ntreprinderi
sociale 'n Regiunea de Nord-Vest pentru facilitarea accesului la ocuparea for[ei de munc]@@ prin Programul Operational
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritar] 4: Incluziunea social] \i combaterea s]r]ciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea
incluziunii sociale, combaterea s]r]ciei \i a oric]rei forme de discriminare, Prioritatea de investi[ii 9v: Promovarea
antreprenoriatului social \i a integr]rii voca[ionale în întreprinderile sociale \i economia social] \i solidar] pentru a facilita
accesul la ocuparea for[ei de munc], Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacit][ii întreprinderilor de economie
social] de a func[iona într-o manier] auto-sustenabil]
Art.2. În vederea instrument]rii Proiectului @@Sprijin pentru 'nfiin[area de 'ntreprinderi sociale 'n Regiunea de Nord-Vest
pentru facilitarea accesului la ocuparea fortei de munca@@, prin programul POCU 2014 -2020, Apelul de proiecte AP 4/PI 9.v/
OS 4.16 Sprijin pentru înfiin[are de structuri de economie social], Consiliul local confirma urmatoarele:
"n perioada urm]toare se vor sus[ine preg]tirea informa[iilor necesare preg]tirii proiectului 'n vederea depunerii acestuia
pentru etapa de evaluare.
Art. 3 - Toate cheltuielile aferente implement]rii proiectului ca urmare a semn]rii Contractului de Finan[are (eligibile,
neeligibile \i cofinan[are) se vor prevedea 'n bugetul local pentru perioada de realizarea investi[iei, 'n cazul ob[inerii
finan[]rii, potrivit legii. Bugetul proiectului este detaliat astfel:
Valoare total] proiect, din care:
Valoare eligibil] total] = 12.601.340,61 lei
Valoare neeligibil] = 0,00 lei
Valoare contribu[ie proprie Lider (ASOCIA{IA GRUP DE AC{IUNE LOCAL} TÖVHISHAT) = 0,00 lei
Valoare contribu[ie proprie Partener 2 (Comuna Hereclean) = 5.837,52 lei
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Valoare contribu[ie proprie Partener 3 (SC RSC CONSULTING SRL) = 46.556,50 lei
Buget proiect (valoare eligibil]) LIDER (ASOCIA{IA GRUP DE AC{IUNE LOCAL} TÖVHISHAT) = 5.006.928,73 lei
Buget proiect (valoare eligibil]) Partener 2 (comuna Hereclean)= 4.691.290,56 lei
Buget proiect (valoare eligibil]) Partener 3 (SC RSC CONSULTING SRL)=2.903.121,32 lei
Art. 4. (1) Reprezentantul legal al Primariei Comunei Hereclean, jude[ul S]laj este, potrivit legii, primarul acesteia, în
dubla sa calitate de primar \i de ordonator principal de credite.
Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se asigur] de c]tre primarul comunei HERECLEAN, jude[ul S]laj
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- ASOCIA{IA GRUP DE AC{IUNE LOCAL} TÖVHISHAT;
- Compartimentul financiar-contabil
- Primarul comunei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina

Redac[ia \i administra[ia:
Consiliul Jude[ean S]laj
ZAL}U - P-[a 1 Decembrie 1918, nr.12
telefon 0260/662064, fax 0260/661097,
e-mail: monitor_oficialsj@cjsj.ro
ISSN 1222-9601
12

