MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXIX, Nr.34
(serie nou])

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

20 iunie 2019

CUPRINS

pag.

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.135 din 30 mai 2019 privind modificarea \i completarea Ghidului solicitan[ilor pentru
acordarea de finan[]ri nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte \i ac[iuni culturale de interes
local în Municipiul Zal]u.

2

HOT}RÂREA NR.138 din 30 mai 2019 privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal în
vederea schimb]rii UTR din SV3 în UID1 pentru imobilul teren particular situat pe str. Fabricii, nr. 35@@, beneficiar
Terhe\ Gabriel Marin.

9

HOT}RÂREA NR.137 din 30 mai 2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unui sprijin
financiar în vederea decont]rii radiografiilor dentare necesare efectu]rii interven[iilor stomatologice la
cabinetele medicale stomatologice \colare ale Liceului Sportiv @@Avram Iancu@@ \i ale |colii Gimnaziale @@Iuliu
Maniu, pentru elevii din ciclurile: primar, gimnazial \i liceal, din re[eaua de înv][]mânt a Municipiului Zal]u.

8

HOT}RÂREA NR.139 din 30 mai 2019 privind aprobarea documenta[iei de urbanism Plan Urbanistic de
Detaliu @@Realizare hale industriale@@, beneficiar] SC Hyperion Divers SRL.

10

HOT}RÂREA NR.144 din 30 mai 2019 privind modificarea Hot]rârii Consiliului Local nr.18 din 25.01.2016
privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistreaz] obliga[ii fiscale de plat] restante,
modificat] \i completat] prin Hot]rârea Consiliului Local nr.121 din 27.04.2017.

13

HOT}RÂREA NR.140 din data de 30.05.2019 privind aprobarea complet]rii Regulamentului serviciului de
administrare a domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u - administrarea, între[inerea \i repararea drumurilor
publice de interes local din Municipiul Zal]u, a modific]rii contractului de delegare / concesionare nr. 36269/
10.08.2010 \i a tarifelor aferente serviciului public de ridicare a vehiculelor cu trac[iune animal].

11

HOT}RÂREA NR.161 din 30 mai 2019 privind completarea Regulamentului local de implicare a publicului în
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism \i amenajarea teritoriului aprobat prin HCL nr. 97/19.04.2019.

13

HOT}RÂREA NR.60 din 29 mai 2019 privind validarea mandatului de consilier local atribuit domnului CHEREJI
NICOLAE declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.

14

HOT}RÂREA NR.65 din 29 mai 2019 privind modificarea Art.2 din HCL nr.75/22.06.2016 prin care s-au
stabilit \i organizat comisiile de specialitate din cadrul consiliului local pe principalele domenii de activitate.

16

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA NR.64 din 29 mai 2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat
al comunei |]rm]\ag în vederea demol]rii acestora.

15

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.135
din 30 mai 2019
privind modificarea \i completarea Ghidului solicitan[ilor pentru acordarea de finan[]ri
nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte \i ac[iuni culturale de interes local
în Municipiul Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatul comun nr. 13470/04.03.2019 al Direc[iei economice \i al Centrului Na[ional de Informare \i Promovare Turistic] Zal]u;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
- prevederile HCL nr. 212 din 06.08.2010 privind aprobarea Ghidului Solicitan[ilor (Regulament) pentru acordarea de
finan[]ri nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/ proiecte \i ac[iuni culturale de interes local, în Municipiul Zal]u;
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit][i nonprofit
de interes general; Ordonan[a nr.51/1998 privind îmbun]t][irea sistemului de finan[are a programelor, proiectelor \i ac[iunilor culturale;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public],
În baza art. 36 alin. 2 lit. b \i d \i alin. 6 lit. a pct. 4, art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Modificarea \i completarea Ghidului solicitan[ilor ( Regulamentul ) pentru acordarea de finan[]ri nerambursabile
de la bugetul local, pentru programe/proiecte \i ac[iuni culturale de interes local, în Municipiul Zal]u, dup] cum urmeaz]:
FORMA INI{IAL}

FORMA APROBAT}

CADRUL LEGISLATIV – se actualizeaz] astfel:
Finan[]rile nerambursabile de la bugetul local Zal]u se vor face în

Finan[]rile nerambursabile de la bugetul local Zal]u se vor face în temeiul

temeiul cadrului general impus de:

cadrului general impus de:

-Legea nr. 215/2001 a administra[iei publice locale – republicat], cu

-Legea nr. 215/2001 a administra[iei publice locale – republicat], cu modific]rile

modific]rile \i complet]rile ulterioare

\i complet]rile ulterioare

-Legea nr. 350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din

-Legea nr. 350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fonduri

fonduri publice alocate pentru activit][i nonprofit de interes general,

publice alocate pentru activit][i nonprofit de interes general, cu modific]rile \i

publicat] în Monitorul Oficial nr. 1128 din 14 decembrie 2005, cu

complet]rile ulterioare

modific]rile \i complet]rile ulterioare

- Legea nr. 98/2016 privind achizi[iile publice \i Hot]rârea nr. 395/2016

-Ordonan[a de Urgen[] nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

achizi[ie public], a contractelor de concesiune de lucr]ri publice \i a

referitoare la atribuirea contractului de achizi[ie public]/acordului-cadru

contractelor de concesiune de servicii cu modific]rile \i complet]rile

din Legea nr. 98/2016 privind achizi[iile publice

ulterioare \i în conformitate cu legisla[ia specific] reprezentat] de:

-Ordonan[a nr. 51/1998 privind îmbun]t][irea sistemului de finan[are a

-Ordonan[a nr. 2/2008 care modific] \i completeaz] Ordonan[a nr. 51

programelor, proiectelor \i ac[iunilor culturale

din 11 august 1998, aprobat] prin Legea 199/2008, privind îmbun]t][irea

complet]rile ulterioare

sistemului de finan[are a programelor, proiectelor \i ac[iunilor culturale

- Hot]rârea de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi \i obliga[ii ale

cu modifi]rile \i

personalului român trimis în str]in]tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar
- Hot]rârea de Guvern nr. 714/2018 privind drepturile \i obliga[iile
personalului autorit][ilor \i institu[iilor publice pe perioada deleg]rii \i
deta\]rii în alt] localitate, precum \i în cazul deplas]rii în interesul
serviciului
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Capitolul DOCUMENTA{IA DE SOLICITARE A FINAN{}RII NERAMBURSABILE, lit. @@i@@ – se reformuleaz] astfel:
i. ultimele situa[ii financiare anuale - la data de 31 decembrie a anului

i. ultimele situa[ii financiare anuale - la data de 31 decembrie a anului anterior

anterior solicit]rii finan[]rii - înregistrate la Direc[ia Finan[elor Publice (1

solicit]rii finan[]rii - înregistrate la Direc[ia Finan[elor Publice (1 ex.)- pentru

ex.);

persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept privat, respectiv
ultimele situa[ii financiare anuale la 31 decembrie a anului anterior validate de
sistemul na[ional de raportare în cazul persoanelor juridice de drept public care
utilizeaz] sistemul na[ional de raportare (1 ex.)
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CRITERIILE DE ACORDARE A FINAN{}RII NERAMBURSABILE@@, lit. f – se modific] astfel:
f) - experien[a în domeniul administr]rii programelor sau proiectelor

f) - experien[a în domeniul administr]rii programelor sau proiectelor culturale,

culturale, într-o perioada de cel pu[in 1 an anterior anului în care se

într-o perioada de cel pu[in 1 an anterior anului în care se solicit] finan[area,

solicit] finan[area, dovedit] prin articole de ziar, fotografii, procese-

dovedit] prin articole de ziar, fotografii, procese-verbale etc. (documente ce vor fi

verbale etc. (documente ce vor fi anexate în partea final] a setului de

anexate în partea final] a setului de documente, (punctul @@o@@), excep[ie pentru

documente, (punctul @@s@@), excep[ie pentru debutan[i;

debutan[i;

Capitolul Comisia de evaluare – se modific] \i se completeaz] astfel:
Evaluarea \i selec[ionarea solicit]rilor se fac de c]tre o Comisie de

Evaluarea \i selec[ionarea solicit]rilor se fac de c]tre o Comisie de selec[ie aprobat]

selec[ie aprobat] prin Hot]râre de Consiliu Local Zal]u, în baza

prin Hot]râre de Consiliu Local Zal]u, în baza criteriilor prev]zute mai sus. Comisia

criteriilor prev]zute mai sus. Comisia de evaluare \i selec[ionare este

de evaluare \i selec[ionare este format] din consilieri locali \i speciali\ti cu minim 3

domeniu.

Secretariatul comisiei este asigurat conform nominaliz]rii Consiliului Local al

format] din consilieri locali \i speciali\ti cu minim 3 ani vechime în

Secretariatul comisiei este realizat de c]tre 2 func[ionari

din cadrul Serviciului Rela[ii Interne- Externe, Rela[ii ONG, Tineret,
Sport, Mass-Media \i Direc[ia Economic] - Prim]ria municipiului
Zal]u.

Fiecare membru al comisiei va semna o declara[ie de

impar[ialitate, vezi Anexa nr.8.

Selec[ia const] în ierarhizarea ofertelor culturale în

func[ie

de

valoarea,

importan[a

sau

reprezentativitatea

ac[iunii/proiectului/programului pentru domeniul cultural respectiv,
pe baza punctajului acordat de comisie.
Pe

baza

rezultatului

comisiei,

secretarul

acesteia

întocme\te proiectul de hot]râre de Consiliu Local \i referatul de
specialitate.

Proiectul se discut] în \edin[a Consiliului Local. Acesta
hot]r]\te care sunt proiectele finan[ate nerambursabil de la bugetul

local. Hot]rârea Consiliului Local va fi trimis] fiec]rui beneficiar de
finan[are.
5

ani vechime în domeniu.

Municipiului Zal]u, prin hot]râre.
Dup] verificarea documenta[iilor depuse, dac] se consider] c] acestea sunt
incomplete sau neclare, au perioada de valabilitate expirat] sau se constat] lipsa
unui document care atest] calitatea de poten[ial beneficiar comisia de evaluare va
solicita clarific]ri în termen de maximum 5 zile de la data începerii activit][ii de
selec[ie \i evaluare. Termenul de r]spuns la solicitarea de clarific]ri nu va dep]\i
5 zile lucr]toare.
Fiecare membru al comisiei va semna o declara[ie de impar[ialitate, vezi Anexa nr.8.
Selec[ia const] în ierarhizarea ofertelor culturale în func[ie de valoarea, importan[a sau
reprezentativitatea ac[iunii/proiectului/programului pentru domeniul cultural respectiv,
pe baza punctajului acordat de comisie.

Pe baza rezultatului comisiei, secretarul acesteia întocme\te proiectul de hot]râre de
Consiliu Local \i referatul de specialitate.

Proiectul se discut] în \edin[a Consiliului Local. Acesta hot]r]\te care sunt proiectele
finan[ate nerambursabil de la bugetul local. Hot]rârea Consiliului Local va fi trimis]
fiec]rui beneficiar de finan[are.

Capitolul Contesta[ii se completeaz] astfel:
Contesta[ii

Contesta[ii

Solicitan[ii au dreptul s] formuleze contesta[ii asupra modului de

Solicitan[ii au dreptul s] formuleze contesta[ii asupra modului de respectare a

s] le depun] la sediul Prim]riei municipiului Zal]u, în termen de

Prim]riei municipiului Zal]u, în termen de maximum 3 zile lucr]toare de la data

maximum 3 zile lucr]toare de la data aducerii la cuno\tin[]

aducerii la cuno\tin[] a rezultatului selec[iei.

respectare a procedurii privind organizarea \i desf]\urarea selec[iei \i

rezultatului selec[iei.

a

Contesta[iile se solu[ioneaz] în termen de maximum 5 zile lucr]toare

procedurii privind organizarea \i desf]\urarea selec[iei \i s] le depun] la sediul

Contesta[iile se solu[ioneaz] în termen de maximum 5 zile lucr]toare de la data
expir]rii termenului pentru depunerea lor de c]tre Comisia de solu[ionare a

de la data expir]rii termenului pentru depunerea lor de c]tre Comisia

contesta[iilor – numit] prin Hot]râre a Consiliului Local.Comisia de solu[ionare a

Local.

vechime în domeniu.Fiecare membru al comisiei va semna o declara[ie de

de solu[ionare a contesta[iilor – numit] prin Hot]râre a Consiliului

contesta[iilor este format] din consilieri locali \i speciali\ti cu minim 3 ani

impar[ialitate - Anexa nr.8.Secretariatul comisiei este asigurat conform
nominaliz]rii Consiliului Local al Municipiului Zal]u, prin hot]râre.
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Anexa nr.5 CONTRACTUL de finan[are nerambursabil], Art. 2: Obiectul contractului – se modific] astfel:
Art. 2: Obiectul contractului

Art. 2: Obiectul contractului

(1) Obiectul contractului îl constituie alocarea sumei de _______ lei de

(1) Obiectul contractului îl constituie alocarea sumei de ______________ lei de

c]tre

finan[ator,

în

vederea

realiz]rii

de

c]tre

beneficiar

a

programului/proiectului cultural ____________ .
(2) Eliberarea sumelor c]tre beneficiar se va face în _____ tran\e, pe baz]
de documente justificative.

c]tre finan[ator conform anexei nr. 1 la prezentul contract, în vederea realiz]rii de
c]tre

beneficiar

a

______________________________.

programului/proiectului

cultural

(2) Eliberarea sumelor c]tre beneficiar se va face prin virament bancar, sub form]
de avans conform Ghidului solicitan[ilor sau la finalizarea ac[iunii, în func[ie de

(3) Nivelul tran\elor este stabilit dup] cum urmeaz]:

solicitare, din bugetul autorit][ii finan[atoare în contul beneficiarului, pe baz] de
factur] emis] de acesta.

- avans _____________ ;

(3) Beneficiarul va solicita în scris, cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de

- tran\a a II-a ___________;

începerea fiec]rei activit][i virarea în cont a tran\ei respective.

- tran\a a III-a __________;

(4) În maxim 30 de zile de la finalizarea activit][ii, beneficiarul trebuie s] prezinte

….

finan[atorului un raport intermediar, potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 6 la

- tran\a finala ___________.
Finan[]rile nerambursabile se acord] în tran\e, prin virament bancar, din
bugetul autorit][ii finan[atoare în contul beneficiarului, pe baz] de factur]
emis] de acesta pentru fiecare tran\].
(4) Beneficiarul va solicita în scris, cu cel mult 30 zile calendaristice

Ghidul solicitan[ilor, privind stadiul implement]rii programului sau proiectului

cultural, din punct de vedere fizic, financiar \i al contribu[iei asocia[iei \i
documentele adecvate, justificând utilizarea integral] a bugetului activit][ii. În

termen de 30 zile va fi analizat raportul beneficiarului, urmând a se vira suma
validat].

înainte de începerea fiec]rei activit][i virarea în cont a tran\ei respective.

(5) Prima tran\] nu poate fi mai mare de 30% din totalul finan[]rii

În maxim 30 de zile de la finalizarea activit][ii, beneficiarul trebuie s]

acordate.

prezinte finan[atorului un raport intermediar, potrivit modelului prezentat

(6) Urm]toarele tran\e se acord] în baza documentelor justificative privind

în Anexa 4, privind stadiul implement]rii programului sau proiectului

tran\a anterioar], prezentate de beneficiarul finan[]rii nerambursabile.

cultural, din punct de vedere fizic, financiar \i al contribu[iei asocia[iei,

(7) Ultima tran\] nu poate fi mai mic] de 15% din totalul finan[]rii.

funda[iei sau organiza[iei neguvernamentale, \i documentele adecvate,

(8) Decontarea cheltuielilor se face cu respectarea clauzelor cuprinse în

justificând utilizarea integral] a bugetului activit][ii. În termen de 30 zile

contractele încheiate de beneficiarul finan[]rii nerambursabile cu ter[e

va fi analizat raportul beneficiarului, urmând a se vira suma validat].

persoane \i a prevederilor dreptului comun în materie.

(5) Cuantumul ultimei tran\e va fi rectificat, dup] caz, în func[ie de

(9)Sumele alocate r]mase necheltuite dup] finalizarea programului/proiectului vor

nevoile reale identificate, în vederea finaliz]rii programului sau

fi returnate institu[iei finan[atoare în termen de maximum 30 de zile.

proiectului cultural. Justificarea utiliz]rii ultimei tran\e se va efectua pân]
la data de 15 decembrie a anului curent.
(6)

Sumele

alocate

r]mase

necheltuite

dup]

finalizarea

programului/proiectului vor fi returnate institu[iei finan[atoare în termen
de maximum 30 de zile.
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Anexa nr.5 CONTRACTUL de finan[are nerambursabil], Art. 4 Durata contractului – se modific] astfel:
Prezentul contract se încheie pentru perioad] cuprins] între data semn]rii
acestuia \i _________.

Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprins] între data semn]rii acestuia
______________\i data limit] pentru raportarea final] a activit][ilor din cadrul
proiectului, ________________.
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Anexa nr.5 CONTRACTUL de finan[are nerambursabil], Art. 7: Drepturile \i obliga[iile p]r[ilor, se modific] astfel:
Beneficiarul:

Beneficiarul:

- se oblig] s] utilizeze finan[area nerambursabil] numai în scopul

- se oblig] s] utilizeze finan[area nerambursabil] numai în scopul realiz]rii

realiz]rii programului/proiectului cultural prev]zut la art. 2 alin. (1);

programului/proiectului cultural prev]zut la art. 2 alin. (1);

- se oblig] s] respecte etapele realiz]rii programului/proiectului cultural
în conformitate cu prevederile art. 5;
- se oblig] s] reflecte corect \i la zi, în eviden[ele sale contabile, toate
opera[iunile economico-financiare ale programului/proiectului cultural \i
s] le prezinte finan[atorului ori de câte ori îi sunt solicitate atât pe durata

- se oblig] s] respecte etapele realiz]rii programului/proiectului cultural în
conformitate cu prevederile art. 5; - se oblig] s] reflecte corect \i la zi, în
eviden[ele

sale

contabile,

toate

opera[iunile

- se oblig] s] întocmeasc] exact \i corect toate documentele justificative privind
bli ]

4

ale

sunt solicitate atât pe durata derul]rii contractului, cât \i dup] finalizarea acestuia;
utilizarea finan[]rii nerambursabile aprobate;

derul]rii contractului, cât \i dup] finalizarea acestuia;

economico-financiare

programului/proiectului cultural \i s] le prezinte finan[atorului ori de câte ori îi

]

hi i i

hi

l

li ] ii

- se oblig] s] întocmeasc] exact \i corect toate documentele justificative
privind utilizarea finan[]rii nerambursabile aprobate;
- se

oblig]

s]

achizi[ioneze

echipamentele

necesare

realiz]rii

programului/proiectului cultural, în conformitate cu prevederile legale
privind regimul achizi[iilor publice din Ordonan[a de Urgen[] nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizi[ie public], a contractelor de
concesiune de lucr]ri publice \i a contractelor de concesiune de servicii
completat] cu modific]rile \i complet]rile ulterioare ;
- se oblig] s] respecte Hot]rârea Consiliului Local nr. 458/2008 privind
includerea unei clauze de gratuitate în contractele de finan[are \i de
parteneriat în care este parte municipiul Zal]u încheiate în urma
procedurii desf]\urate în baza Legii 350/2005, astfel încât la toate
manifest]rile culturale organizate de c]tre structurile contractante pe raza
municipiului Zal]u s] aib] acces gratuit urm]toarele categorii de
persoane: pre\colari, elevi, studen[i \i pensionari;
- se oblig] s] specifice, pe durata programului/proiectului cultural, pe
afi\e, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, c]r[ilor
\i altor bunuri similare faptul c] acestea au fost realizate din fonduri
nerambursabile de la bugetul local al municipiului Zal]u;

-

se

oblig]

s]

achizi[ioneze

echipamentele

necesare

realiz]rii

programului/proiectului cultural, în conformitate cu prevederile legii achizi[iilor
publice;

- se oblig] s] asigure accesul gratuit la toate manifest]rile culturale organizate pe
raza municipiului Zal]u pentru urm]toarele categorii de persoane: pre\colari,
elevi, studen[i \i pensionari;

- se oblig] s] specifice, pe durata programului/proiectului cultural, pe afi\e,
cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, c]r[ilor \i altor bunuri
similare faptul c] acestea au fost realizate din fonduri nerambursabile de la
bugetul local al Municipiului Zal]u;

- înainte de utilizarea siglei, respectiv lansarea în tipar a siglei în cazul pliantelor
\i afi\elor macheta materialului publicitar va fi trimis spre aprobare la Prim]ria
Municipiului Zal]u. Materialul poate intra la tipar numai dac] prime\te avizul din

partea Prim]riei. În scopul ob[inerii avizului din partea finan[atorului, materialul
va fi trimis la prim]rie cu cel pu[in 5 zile lucr]toare (pentru publica[ii de 1-5
pagini) \i cu cel pu[in 10 zile lucr]toare (pentru publica[ii mai mari) înainte de
data programat] pentru intrarea în tipar.

- se oblig] s] depun] la sediul finan[atorului, în termen de 30 de zile de la
finalizarea

ac[iunii,

proiectului

sau programului

cultural:

raportul

intermediar, documentele justificative pentru ultima tran\] \i raportul final
de activitate \i financiar completate potrivit formularului din Anexa nr. 6 a
Ghidului solicitan[ilor;

- înainte de utilizarea siglei, respectiv lansarea în tipar a siglei în cazul

- se oblig] s] achite taxele ce decurg din drepturile de autor \i drepturi

pliantelor \i afi\elor macheta materialului publicitar va fi trimis spre

conexe, c]tre UCMR-ADA;

aprobare la Prim]ria Municipiului Zal]u. Materialul poate intra la tipar

- se oblig] s] asigure cofinan[area proiectului, în sensul c] finan[]rile

numai dac] prime\te avizul din partea Prim]riei. În scopul ob[inerii

nerambursabile trebuie înso[ite de o contribu[ie din partea beneficiarului de

avizului din partea finan[atorului, materialul va fi trimis la prim]rie cu cel

minimum 15% din valoarea total] a finan[]rii;

pu[in 5 zile lucr]toare (pentru publica[ii de 1-5 pagini) \i cu cel pu[in 10

- se oblig] s] accepte controlul \i verific]rile organului de control al finan[atorului

zile lucr]toare (pentru publica[ii mai mari) înainte de data programat]

\i

pentru intrarea în tipar.

nerambursabile de la bugetul local pentru derularea activit][ii nonprofit.

al Cur[ii de Conturi în leg]tur] cu modul de utilizare a fondurilor

- se oblig] s] prezinte finan[atorului un nr. de _____rapoarte
intermediare, astfel :
Raport intermediar de activitate \i financiar nr.1 pân] la data ……..
Raport intermediar de activitate \i financiar nr. 2 pân] la data……..
Raport final de activitate \i financiar pân] la data de___________
completate potrivit formularului din anexa nr. 6 a Ghidului solicitan[ilor;
- se oblig] s] accepte controlul \i verific]rile organului de control al
finan[atorului \i al Cur[ii de Conturi în leg]tur] cu modul de utilizare a
fondurilor nerambursabile de la bugetul local pentru derularea activit][ii
nonprofit.
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Anexa nr.5 CONTRACTUL de finan[are nerambursabil], Art. 8: Modificarea contractului - se modific] astfel:
Prezentul contract poate fi modificat prin act adi[ional numai în urma

În cazuri temeinic justificate prezentul contract poate fi modificat prin act

intervenirii unui caz de for[] major] \i numai în ceea ce prive\te

adi[ional, cu acordul ambelor p]r[i, în condi[iile reglementate în Ghidul

dispozi[iile art. 5.

solicitan[ilor, aprobat prin HCL nr. 212/2010 cu modific]rile ulterioare, f]r]
a fi afectate suma alocat] din bugetul local \i ac[iunea/ac[iunile stabilite prin
contract.
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Anexa nr.5 CONTRACTUL de finan[are nerambursabil], Art. 9: Încetarea \i rezilierea contractului - se modific] astfel:

5

Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, f]r] a fi necesar]
interven[ia instan[ei de judecat], în termen de 10 zile calendaristice de la
data primirii notific]rii prin care p]r[ii în culp] i s-a adus la cuno\tin[] c]
nu \i-a îndeplinit obliga[iile contractuale. Notificarea va putea fi
comunicat] în termen de 10 zile calendaristice de la data constat]rii
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunz]toare a uneia sau mai multor
obliga[ii contractuale.

9.1 Contractul înceteaz] de plin drept la împlinirea duratei pentru care a fost
încheiat.

9.2 Încetarea contractului înainte de termenul stabilit prin acesta se poate

face la ini[iativa oric]rei p]r[i, cu notificarea prealabil] a celeilalte p]r[i cu
cel pu[in 15 zile înainte de data încet]rii contractului.

9.3 Contractul de finan[are se reziliaz] de plin drept, f]r] soma[ie, f]r]
punere în întârziere \i f]r] interven[ia instan[ei, în urm]toarele cazuri:

a) Nerespectarea obliga[iilor asumate de c]tre beneficiarul finan[]rii,
potrivit prezentului contract de finan[are,

b) În condi[iile reglement]rii unei intredic[ii legale de acordare a finan[]rii
proiectului, cu transmitearea în acest sens a unei în\tiin[]ri în care se va
indica norma prohibitiv].
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Anexa nr.5 CONTRACTUL de finan[are nerambursabil], Art. 11 – Clauze speciale se modific] \i se completeaz] astfel:
(1) Prezentul contract intr] în vigoare la data semn]rii lui de c]tre ambele
p]r[i \i este valabil pân] la închiderea programului/proiectului cultural.
(2) Perioada de implementare a programului/proiectului cultural este de
____luni.
(3) Utilizarea fondurilor nerambursabile în alte scopuri decât cele
prevazute în prezentul contract este interzis] \i atrage rezilierea acestuia
f]r] interven[ia instan[ei judec]tore\ti.

(1) Prezentul contract intr] în vigoare la data semn]rii lui de c]tre ambele
p]r[i \i este valabil pân] la raportarea final] a activit][ilor din cadrul
programului/proiectului cultural.
(2) Perioada de implementare a programului/proiectului cultural este de ___ luni.
(3) Utilizarea fondurilor nerambursabile în alte scopuri decât cele prevazute în

prezentul contract este interzis] \i atrage rezilierea acestuia f]r] interven[ia
instan[ei judec]tore\ti.
(4) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din

(4) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului
contract din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 30 de zile de la
data primirii notific]rii s] restituie finan[atorului toate sumele primite.
(5) În ceea ce prive\te restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreaz]
dobânzi \i penalit][i de întârziere, conform legisla[iei privind colectarea
crean[elor bugetare, care se fac venit la bugetul local.

vina sa, acesta este obligat ca în termen de 30 de zile de la data primirii notific]rii
s] restituie finan[atorului toate sumele primite.

(5) În ceea ce prive\te restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreaz] dobânzi
\i penalit][i de întârziere, conform legisla[iei privind colectarea crean[elor
bugetare, care se fac venit la bugetul local.

(6) În situa[ia în care se constat] acordarea în mod necuvenit de c]tre
autoritatea finan[atoare a unor sume beneficiarului acestei finan[]ri, la

solicitarea finan[atorului \i în termenul stabilit de acesta conform alin. 4, va

restitui sumele acordate necuvenit. Nerestituirea acestor sume necuvenite
reprezint] prejudiciu, urmând ca în cazul imposibilit][ii recuper]rii acestora

de la persoana fizica autorizata sau persoana juridic] beneficiar], acesta s]
fie suportat de c]tre reprezentantul legal al acesteia. Astfel c], prin prezentul

contract reprezentantul legal r]spunde solidar al]turi de persoana fizica
autorizata sau persoana juridic]
corespunz]toare

a

sumelor

pe care o reprezint], de neutilizarea

primite

pentru

finan[area

activit][ilor,

obligându-se la repararea prejudiciului produs Municipiului Zal]u în
calitatea sa de[inut] de aceast] persoan] juridic].
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Anexa nr. 7 – INSTRUC{IUNI FINANCIARE – REGULI GENERALE PENTRU EFECTUAREA PL}{ILOR - se modific] astfel:
-toate pl][ile ce se vor derula în leg]tur] cu desf]\urarea proiectului se
vor efectua printr-un cont (subcont) deschis de autoritatea de
implementare, special pentru ac[iunea respectiv] la o banca agreat] de
aceasta; -orice plat] mai mare de 1.000 lei se efectueaz] numai prin ordin
de plat];
-achizi[iile vor fi f]cute doar de c]tre beneficiarul de finan[are în
conformitate cu prevederile Ordonan[ei de urgenta nr. 34/2006 cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare, iar emiterea documentelor de c]tre
furnizori se poate face numai pe numele beneficiarului de finan[are;
-documentele-suport pentru pl][ile prin banc] sunt: factura fiscal],
ordinele de plat], nota de recep[ie care s] confirme realizarea serviciilor
sau primirea bunurilor care fac obiectul pl][ii;
-documentele-suport în cazul pl][ilor prin cas] sunt: factura fiscal],

6

-toate pl][ile ce se vor derula în leg]tur] cu desf]\urarea proiectului se vor efectua
printr-un cont (subcont) deschis de autoritatea de implementare, special pentru
ac[iunea respectiv] la o banca agreat] de aceasta;

-pl][ile în numerar/prin banc] vor fi efectuate cu respectarea prevederilor
legale în vigoare;
-achizi[iile vor fi f]cute doar de c]tre beneficiarul de finan[are în conformitate cu

prevederile legii achizi[iilor publice cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, iar
emiterea documentelor de c]tre furnizori se poate face numai pe numele
beneficiarului de finan[are; -documentele-suport pentru pl][ile prin banc] sunt:

factura fiscal], ordinele de plat], nota de recep[ie care s] confirme realizarea
serviciilor sau primirea bunurilor care fac obiectul pl][ii; -documentele-suport în

cazul pl][ilor prin cas] sunt: factura fiscal], chitan[a, registrul de cas], nota de

recep[ie care s] confirme realizarea serviciilor sau primirea bunurilor care fac
obiectul pl][ii; ordinele de deplasare înso[ite de dispozi[iile de plat] c]tre casierie

p

p [

p

\i documentele justificative care au stat la baza calcul]rii decontului;

chitan[a, registrul de cas], nota de recep[ie care s] confirme realizarea

-în cazul în care se achizi[ioneaz] diverse materiale \i nu se detaliaz] acestea pe

serviciilor sau primirea bunurilor care fac obiectul pl][ii; ordinele de

factura fiscal] sau pe bonul fiscal se va ata\a lista semnat] \i \tampilat] de

deplasare înso[ite de dispozi[iile de plat] c]tre casierie \i documentele

furnizor (deviz) cu produsele respective cump]rate, inclusiv nr. buc][i, pre[ unitar

justificative care au stat la baza calcul]rii decontului;

-pentru eviden[ierea încas]rilor \i pl][ilor prin banc] se vor anexa: extrasele de

-în cazul în care se achizi[ioneaz] diverse materiale \i nu se detaliaz]

cont ale opera[iunilor, a\ezate în ordine cronologic] din prima zi pân] în ultima zi

acestea pe factura fiscal] sau pe bonul fiscal se va ata\a lista semnat] \i

de derulare a pl][ilor proiectului, precum \i ordinele de plat].

\tampilat] de furnizor (deviz) cu produsele respective cump]rate, inclusiv

-în cazul în care costurile eligibile la sfâr\itul proiectului sunt mai mici decât

nr. buc][i, pre[ unitar

costul total estimat, contribu[ia finan[atorului se va rezuma la suma rezultat] din

-pentru eviden[ierea încas]rilor \i pl][ilor prin banc] se vor anexa:

costurile considerate eligibile;

extrasele de cont ale opera[iunilor, a\ezate în ordine cronologic] din

-în situa[ia în care vor ap]rea sume de recuperat, pentru acestea se vor calcula

prima zi pân] în ultima zi de derulare a pl][ilor proiectului, precum \i

major]ri de întârziere conform legisla[iei în vigoare privind colectarea

ordinele de plat].

crean[elor bugetare. Major]rile se vor aplica din ziua urm]toare expir]rii

-în cazul în care costurile eligibile la sfâr\itul proiectului sunt mai mici

termenului fixat pentru restituirea sumelor reprezentând cheltuieli stabilite ca

decât costul total estimat, contribu[ia finan[atorului se va rezuma la suma

fiind neeligibile.

rezultat] din costurile considerate eligibile;

-nu se accept] spre decontare cheltuieli @@extravagante@@ (ex: b]uturi alcoolice,

-în situa[ia în care vor ap]rea sume de recuperat, pentru acestea se vor

[ig]ri etc.);

calcula major]ri de întârziere în cuantum de 0.1% pentru fiecare zi de

-nu se accept] decontarea cheltuielilor pe baz] de bon fiscal, ci numai pe baz] de

întârziere. Major]rile se vor aplica din ziua urm]toare expir]rii

factur] înso[it] de bon fiscal sau chitan[];

termenului fixat pentru restituirea sumelor reprezentând cheltuieli

-nu se accept] decontarea cheltuielilor cu diurna decât în cazuri foarte bine

stabilite ca fiind neeligibile.

motivate.

-nu se accept] spre decontare cheltuieli @@extravagante@@ (ex: b]uturi
alcoolice, [ig]ri etc.);
-nu se accept] decontarea cheltuielilor pe baz] de bon fiscal, ci numai pe
baz] de factur] înso[it] de bon fiscal sau chitan[];
-nu se accept] decontarea cheltuielilor cu diurna decât în cazuri foarte
bine motivate.
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Anexa nr. 8 va deveni DECLARA{IE DE IMPAR{IALITATE a membrilor comisiei de evaluare \i selectionare, respectiv a membrilor Comisiei de
solu[ionare a contesta[iilor
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DECLARA{IE DE IMPAR{IALITATE a membrilor comisiei de

DECLARA{IE DE IMPAR{IALITATE a membrilor comisiei de evaluare \i

evaluare \i selectionare

selectionare, respectiv a membrilor Comisiei de solu[ionare a contesta[iilor

Anexa nr. 9 - Reguli de identitate vizual] – se completeaz] cu textul:

Pe materialele publicitare de dimensiuni mici, ca de exemplu: br][]ri, semne de carte, flutura\i, etc. va fi tip]rit] stema Municipiului Zal]u, sub ea textul
Municipiul Zal]u, f]r] textul @@Proiect finan[at nerambursabil din bugetul local --- al Municipiului Zal]u@@
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Anexa nr. 2 Bugetul pe activit][i al programului/proiectului cultural \i Anexa nr. 6 - Formular pentru raport]ri intermediare \i finale se modific] astfel:

Anexa nr. 2
BUGETUL pe activit][i al programului/proiectului cultural ________________
Nr.

Categorii de cheltuieli

crt

Valoare (RON)
Finan[are din bugetul local al
Municipiului Zal]u

1.

Ac[iunea/activitatea __________________________________

2.

Ac[iunea/activitatea __________________________________

TOTAL ac[iune/activitate 1

Total ac[iune/activitate 2
3.

TOTAL GENERAL PROIECT

7

Contrib. proprie

TOTAL
Contrib. parteneri

AC{IUNILE/ACTIVIT}{ILE
din cadrul proiectului/programului ________________
Nr.

Denumirea ac[iunii/activit][ii

Locul de desf]\urare

crt.

Perioada de

Nr. participan[i

Costul ac[iunii (lei)

Alte men[iuni

desf]\urare

1.
2.
3.

Pre\edintele/Conduc]torul
____________________
(numele, prenumele)
________________
(Semn]tura \i \tampila)

Responsabilul financiar
______________________
(numele, prenumele)
_________________
(Semn]tura)

Anexa nr. 6 - punctul II, alin. 5 se modific] astfel:
5. Situa[ia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dup] modelul prezentat mai jos):
Pentru fiecare activitate în parte.
Nr.

crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare (RON)
Total, din care:

Finan[are din
bugetul local

Tipul / nr / data/emitent

Contrib.
Proprie

Contrib.

parteneri

document justificativ de

Observa[ii

angajare si plata a
cheltuielii

Ac[iunea/Activitatea
1.
2.
3.

TOTAL AC{IUNE/ACTIVITATE

Art.2. Urmare a acestor modific]ri \i complet]ri se republic] Ghidul solicitan[ilor (Regulamentul) aprobat prin HCL nr.
212/06.08.2010, modificat prin HCL nr. 287/03.11.2010, HCL nr. 87/23.03.2016 \i HCL nr. 70/27.02.2018, conform Anexei
nr.1, parte integrant] la prezenta hot]râre, cu respectarea prevederilor legale în vigoare (transparen[a decizional]).
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Economic] \i Centrul Na[ional de Informare
\i Promovare Turistic] Zal]u.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie public] local];
- Direc[ia Patrimoniu;
- Direc[ia Economic];
- Centrul Na[ional de Informare \i Promovare Turistic] Zal]u;
- Membri Comisiei de evaluare a selec[iei ofertelor culturale;
- Mass media local].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.137
din 30 mai 2019
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unui sprijin financiar în vederea decont]rii
radiografiilor dentare necesare efectu]rii interven[iilor stomatologice la cabinetele medicale
stomatologice \colare ale Liceului Sportiv @@Avram Iancu@@ \i ale |colii Gimnaziale @@Iuliu Maniu,
pentru elevii din ciclurile: primar, gimnazial \i liceal, din re[eaua de înv][]mânt a Municipiului Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatul comun al Direc[iei Economice \i al Direc[iei de Asisten[] Social] Zal]u nr.19093;
- Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;
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- În baza art. 21 alin. (2) din Ordonan[a de Urgen[] nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribu[ii \i competen[e
exercitate de Ministerul S]n]t][ii Publice c]tre autorit][ile publice locale;
- {inând cont de prevederile art. VI (3^1) din Ordonan[a de Urgen[] nr. 8/2018 privind reglementarea unor m]suri în
domeniul s]n]t][ii;
- Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind fina[ele publice locale - Anexa nr. 2;
- În conformitate cu art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public],
republicat];
- În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit.a, pct. 3, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1.Aprobarea Regulamentului privind acordarea unui sprijin financiar în vederea decont]rii radiografiilor dentare
necesare efectu]rii interven[iilor stomatologice la cabinetele medicale stomatologice \colare ale Liceului Sportiv @@Avram
Iancu@@ \i ale |colii Gimnaziale @@Iuliu Maniu@@, pentru elevii din ciclurile: primar, gimnazial \i liceal, din re[eaua de înv][]mânt
a Municipiului Zal]u, regulament ce constituie Anexa nr.1 la prezenta hot]râre.
Art.2. Cuprinderea în bugetul Direc[iei de Asisten[] Social] Zal]u, pentru anul 2019, a sumei de 6,00 mii lei, necesar]
pentru punerea în aplicare a Regulamentului aprobat prin prezenta hot]râre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Economic] \i Direc[ia de Asisten[] Social] Zal]u.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia de Asisten[] Social] Zal]u;
- aducerea la cunostin[] public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR.138
din 30 mai 2019
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal în vederea schimb]rii
UTR din SV3 în UID1 pentru imobilul teren particular situat pe Str. Fabricii, nr. 35@@,
beneficiar Terhe\ Gabriel Marin
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
Referatul Direc[iei Urbanism nr. 16900 din 15.03.2019, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 201 din 27.02.2018 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 16900 din 15.03.2019;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 76922 din 06.12.2018, nr. 4046 din 22.01.2019 \i nr.
26027/22.04.2019, Avizele de oportunitate nr. 6 din 03.05.2018 \i nr. 10 din 07.12.2017 aprobat prin Dispozi[ia primarului
nr. 103 din 25.01.2019, precum \i Avizul Arhitectului \ef nr. 7/04.04.2019;
În conformitate cu prevederile art.32 alin.1 lit.c, art. 47,50,56 \i Anexa 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare, ale Ordinului nr.176/N/2000 al MLPTL \i ale Ordinului nr. 233/2016
din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
\i urbanismul \i de elaborare \i actualizare a documenta[iilor de urbanism;
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului
dezvolt]rii regionale \i turismului;
În temeiul art.36 alin.2 lit.c \i alin.5 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
În baza art.45 alin.2 lit.e respectiv art.127 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
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HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal în vederea schimb]rii UTR din SV3 în UID1 pentru
imobilul teren particular situat pe Str. Fabricii, nr. 35@@, ini[iat] \i finan[at] de beneficiarul Terhe\ Gabriel Marin, documenta[ie
de urbanism, anex] parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Investi[iile din zona reglementat] se vor autoriza \i realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic Zonal
aprobat prin prezenta hot]râre \i în conformitate cu condi[iile/restric[iile impuse prin Avizele emise de organele de specialitate.
Art.3. Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal în vederea schimb]rii UTR din SV3
în UID1 pentru imobilul teren particular situat pe Str. Fabricii, nr. 35@@, beneficiar Terhe\ Gabriel Marin, este de 3 ani de la
data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, cu posibilitatea prelungirii acesteia în condi[iile expres reglementate de lege.
Art.4. Prin responsabilitatea Arhitectului \ef, documenta[ia de urbanism aprobat] prin prezenta hot]râre se comunic], în
termen de 15 zile de la aprobare, într-un exemplar, Agen[iei Na[ionale de Cadastru \i Publicitate Imobiliar], în format
electronic, pentru preluarea informa[iilor în sistemul de eviden[] de cadastru \i publicitate imobiliar] \i în geoportalul
INSPIRE \i un exemplar Ministerului Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Urbanism-Arhitect \ef-Serviciul urbanism.
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia urbanism-Serviciul Urbanism \i amenajarea teritoriului;
- OCPI S]laj, beneficiar;
- Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR.139
din 30 mai 2019
privind aprobarea documenta[iei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu @@Realizare hale
industriale@@, beneficiar] SC Hyperion Divers SRL
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
Referatul Direc[iei Urbanism nr. 19378 din 26.03.2019, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 1006 din 28.08.2018 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 19378 din 26.03.2019;
V]zând Raportul inform]rii \i consult]rii publicului cu nr. 76941 din 06.12.2018, nr. 28778/08.05.2019, precum \i
Avizul Arhitectului \ef nr. 8 din 08.05.2019;
În conformitate cu prevederile art. 25,32 alin.1 lit.d, art.45 lit.c, art. 48,49,50,56 alin.6 \i art.57, Anexa 1 din Legea nr. 350/
2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare \i ale Ordinului nr. 233/2016 din 26 februarie
2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismul
\i de elaborare \i actualizare a documenta[iilor de urbanism;
În conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare \i con[inutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, indicativ
GM 009-2000, elaborat de MLPAT;
În temeiul prevederilor Legii 52/2003 republicat] privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr. 2701/2010 al
ministrului dezvolt]rii regionale \i turismului;
În temeiul art.36, alin.2, lit.c \i alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
În baza art.45, alin.2, lit.e respectiv art.127 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] documenta[ia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu @@Realizare hale industriale@@ în Municipiul Zal]u,
Bd. Mihai Viteazul, nr. 85 (zona Comat SA), ini[iat] \i finan[at] de beneficiara SC Hyperion Divers SRL, documenta[ie
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anex] parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Investi[iile din zona reglementat] se vor autoriza \i realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic
de Detaliu aprobat prin prezenta hot]râre \i în conformitate cu condi[iile/restric[iile impuse prin Avizele emise de organele
de specialitate.
Art.3. Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu @@Realizare hale industriale@@,
beneficiar] SC Hyperion Divers SRL, este de 3 ani de la data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, cu posibilitatea
prelungirii acesteia în condi[iile expres reglementate de lege.
Art.4. Prin responsabilitatea Arhitectului \ef, documenta[ia de urbanism aprobat] prin prezenta hot]râre se comunic], în
termen de 15 zile de la aprobare, într-un exemplar, Agen[iei Na[ionale de Cadastru \i Publicitate Imobiliar], în format
electronic, pentru preluarea informa[iilor în sistemul de eviden[] de cadastru \i publicitate imobiliar] \i în geoportalul
INSPIRE \i un exemplar Ministerului Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Urbanism-Arhitect \ef-Serviciul urbanism.
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul mMunicipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia urbanism-Serviciul Urbanism \i amenajarea teritoriului;
- OCPI S]laj, beneficiar;
- Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR.140
din data de 30.05.2019
privind aprobarea complet]rii Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public \i
privat al Municipiului Zal]u - administrarea, între[inerea \i repararea drumurilor publice de
interes local din Municipiul Zal]u, a modific]rii contractului de delegare / concesionare nr. 36269/
10.08.2010 \i a tarifelor aferente serviciului public de ridicare a vehiculelor cu trac[iune animal]
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Tehnice nr. 20047/28.03.2019;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
- Contractul de delegare / concesionare nr. 36269/10.08.2010;
- Prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public],
prevederile Ordonan[ei de urgen[] nr. 195/2002 privind circula[ia pe drumurile publice \i ale H.G nr. 1391/
2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului nr. 195/2002
privind circula[ia pe drumurile publice, ale art.7 din Legea poli[iei locale nr. 155/2010, ale Legii nr. 421/
2002 privind regimul juridic al vehiculelor f]r] stâpân sau abandonate pe terenuri apar[inând domeniului
public sau privat al statului ori al unit][ilor administrativ- teritoriale, ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/
2016 privind achizi[iile publice;
- Prevederile art. 36 alin.(2), lit. d), alin. (6), lit. (a) pct.19, art. 45 alin. (2), art. 115 alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Completarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public \i privat al
Municipiului Zal]u - administrarea, între[inerea \i repararea drumurilor publice de interes local din Municipiul
Zal]u aprobat prin Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 246/2010 cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare, cu un nou articol, respectiv art. 40^1 care va avea urm]torul cuprins: @@ Art. 40^1:

11

(1) În scopul asigur]rii desf]\ur]rii fluente \i în siguran[] a circula[iei pe drumurile publice din Municipiul
Zal]u, precum \i ocrotirea vie[ii, integrit][ii corporale \i a s]n]t][ii persoanelor participante la trafic sau aflate
în zona drumului public, administratorul drumurilor SC Citadin Zal]u SRL, va desf]\ura serviciul public de
ridicare a vehiculelor cu trac[iune animal] care sta[ioneaz] neregulamentar pe partea carosabil] a drumurilor
publice din Municipiul Zal]u, în condi[iile prev]zute la art. 203^1-203^4 din HG nr. 1391/2006.
(2) Fac excep[ie de la prevederile alin. (1) str]zile din cartierul Ortelec, localitatea Stâna \i strada Valea Mi[ii.
(3) Semnalizarea interdic[iei prev]zute la alin. (1), va fi asigurat] de c]tre Serviciul de Administrare a
Domeniului Public Zal]u, conform normelor legale în vigoare.
(4) Ridicarea vehiculului reprezint] m]sura tehnico-administrativ] pe care poli[istul rutier o poate dispune
în una dintre situa[iile prev]zute la art. 143, când vehiculul sta[ioneaz] neregulamentar pe partea carosabil];
m]sura poate fi dispus] \i de c]tre poli[istul local în situa[iile prev]zute la art.7 din Legea poli[iei locale nr.
155/2010, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
(5) Activitatea de ridicare a vehiculelor cu trac[iune animal] care sta[ioneaz] neregulamentar pe partea carosabil]
a drumurilor publice din Municipiul Zal]u va fi desfa\urat] conform procedurii stabilite prin HG nr. 1391/2006
\i cuprinde opera[iunile de ridicare, transport \i depozitare ( cu asigurarea pazei) \i restituire a vehiculului.
(6) Spa[iul de depozitare a vehiculelor cu trac[iune animal] ridicate va fi amenajat conform cerin[elor din
HG nr. 1391/2006 \i este situat pe strada Fabricii, nr. 28, în incinta sediului societ][ii SC Citadin Zal]u SRL.
(7) Serviciul va fi prestat la tarifele aprobate prin hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u.
(8) Dac] proprietarul sau de[in]torul legal al vehiculului ridicat nu solicit] restituirea vehiculului în termen
de un an de zile, se aplic] prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor f]r] st]pân
sau abandonate pe terenuri apar[inând domeniul public sau privat al statului ori al unit][ilor administrativteritoriale, în condi[iile în care vehiculul nerevendicat se încadreaz] într-una din categoriile de vehicule ce
fac obiectul acestui act normativ.
Art.2. Completarea contractului de delegare a gestiunii nr. 36269/10.08.2010, astfel:
1. Art.1 Obiectul contractului de delegare a gestiunii se va completa prin inserarea lit. d) care va avea
urm]torul con[inut:
@@ lit. d) Serviciul public de ridicare a vehiculelor cu trac[iune animal] care sta[ioneaz] neregulamentar
pe partea carosabil] a drumurilor publice din Municipiul Zal]u.@@
2. Cap. 8 se va completa prin inserarea art. 16^1 care va avea urm]torul con[inut:
@@ Serviciul public de ridicare a vehiculelor cu trac[iune animal] care sta[ioneaz] neregulamentar pe partea
carosabil] a drumurilor publice din Municipiul Zal]u, va fi prestat în baza tarifelor stabilite prin hot]rârea Consiliului
Local al Municipiului Zal]u. @@
Art.3. Aprobarea tarifelor de prestare a serviciului public de ridicare a vehiculelor cu trac[iune animal]
care sta[ioneaz] neregulamentar pe partea carosabil] a drumurilor publice din Municipiul Zal]u, astfel:
- tarif de ridicare - 150 lei/vehicul, la care se adaug] TVA;
- tarif de transport - 100 lei/vehicul, la care se adaug] TVA;
- tarif de depozitare - 50 lei/zi/vehicul la care se adaug] TVA.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic] , SC Citadin Zal]u SRL \i Serviciul de
Administrare a Domeniului Public Zal]u.
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] cu :
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia Tehnic]; Direc[ia Corp Control;
- Direc[ia Patrimoniu;
- Direc[ia administra[ie public] local];
- SC Citadin Zal]u SRL;
- Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zal]u;
- Poli[ia Municipiului Zal]u, Poli[ia Local] Zal]u;
- aducerea la cuno\tin[] public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.144
din 30 mai 2019
privind modificarea Hot]rârii Consiliului Local nr.18 din 25.01.2016 privind aprobarea
plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistreaz] obliga[ii fiscale de plat] restante,
modificat] \i completat] prin Hot]rârea Consiliului Local nr.121 din 27.04.2017
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Economice nr. 29302 din 09.05.2019;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
- Prevederile art. 162 alin. (1) \i (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur] fiscal], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
În baza art. 36 alin. 9 \i art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Modificarea art. 1 \i art. 1^1 din Hot]rârea Consiliului Local nr.18 din 25.01.2016 privind aprobarea plafonului
pentru publicarea debitorilor care înregistreaz] obliga[ii fiscale de plat] restante, modificat] \i completat] prin Hot]rârea
Consiliului Local nr.121 din 27.04.2017, urmând a avea urm]torul cuprins:
@@Art. 1. Se aprob] plafonul aferent obliga[iilor de plat] restante fa[] de bugetul local, datorate de persoanele juridice, pentru
publicarea pe pagina de internet a listelor cu debitorii, care înregistreaz] obliga[ii fiscale restante mai mari de 50.000 lei.
Art. 1^1. Se aprob] Procedura de publicare a listei cu persoanele juridice care înregistreaz] obliga[ii fiscale restante la
bugetul local al Municipiului Zal]u, precum \i cuantumul acestor obliga[ii conform Anexei nr. 1 la prezenta hot]râre.@@
Art.2. Actualizarea procedurii de publicare a listei cu persoanele juridice care înregistreaz] obliga[ii fiscale restante la
bugetul local al Municipiului Zal]u, precum \i cuantumul acestor obliga[ii, conform Anexei nr. 1 la prezenta hot]râre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia Economic]- Serviciul executare crean[e bugetare.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia administra[ie public] local];
- Direc[ia Economic]- Serviciul executare crean[e bugetare;
- Aducere la cuno\tin[] public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.161
din 30 mai 2019
privind completarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism \i amenajarea teritoriului aprobat prin HCL nr. 97/19.04.2019
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatul comun al DAPL \i Direc[iei Urbanism-Arhitect \ef, SUAT nr. 33066/27.05.2019 \i Rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local,
- Dispozi[iile art. 8 alin. 2 din Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare \i consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului \i de urbanism;
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- Prevederile art. 50 (2), 51 (1) \i 54 (2) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismul, modificat] \i completat];
În conformitate cu dispozi[iile art. 7 (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
V]zând dispozi[iile art. 36 alin. 2 lit c) \i alin. 5 lit. c) \i art. 45 alin. 1 lit. e) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Se completeaz] Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism \i amenajarea
teritoriului aprobat prin HCL nr. 97/19.04.2019 cu un nou capitol ce va avea urmatorul cuprins :
@@ Capitolul VII - Modalit][i de finan[are privind publicarea anun[urilor în vederea consult]rii \i inform]rii, precum \i asigur]rii transparen[ei
decizionale în toate etapele prev]zute de legisla[ia în vigoare (Ordinul nr. 2701/2010)
Art 59.(1)Pentru documenta[iile de urbanism ini[iate \i finan[ate de Municipiul Zal]u, costurile de publicare a anun[urilor in cadrul tuturor
etapelor de informare \i consultare a publicului vor fi suportate integral din bugetul local.
(2)În situa[ia în care ini[iatorul documenta[iei de urbanism ( PUZ, PUD ) este un investitor/beneficiar public/privat, persoan] fizic] sau
juridic], acesta este obligat s] suporte toate costurile de publicare a anun[urilor prev]zute de legisla[ia în vigoare, potrivit art. 40 lit. a) pc. 5 din
Regulament precum \i a celui reglementat de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public].
(3) În aceast] situa[ie anun[ul se va elabora \i publica de Municipiul Zal]u, cheltuiala urmând s] fie recuperat] de la investitorul/beneficiarul
documenta[iei de urbanism, conform documentelor justificative ( factur] fiscal] emis] de publicatie ,etc).
(4)Documenta[ia va fi supus] aprob]rii Consiliului Local numai dup] prezentarea dovezii privind restituirea c]tre Municipiul Zal]u a
cheltuielilor efectuate cu publicarea anun[ului prev]zut de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/2003.@@
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Urbanism-Arhitect \ef, SUAT \i DAPL.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institutia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia administra[ie public] local];
- Direc[ia Urbanism-Arhitect \ef, SUAT;
- Biroul Centrul de Rela[ii cu Publicul.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

NOT}* Anexele la Hot]r`rile Consiliului Local al Municipiului Zal]u pot fi consultate 'n format letric (pe suport de h`rtie), de c]tre
persoanle interesate, la afi\ierul Pirm]riei Municipiului Zal]u, precum \i 'n format electronic (scanat PDF) pe site-ul institu[iei www.zalausj.ro,
la sec[iunea Consiliul Local - Hot]r`rile Consiliului Local.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA NR.60
din 29 mai 2019
privind validarea mandatului de consilier local atribuit domnului CHEREJI NICOLAE declarat
supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S}LAJ;

Având în vedere:
- Adresa nr.2247/7 mai 2019 prin care Organiza[ia Jude[ean] S]laj a Partidului Social Democrat confirm] faptul c] domnul CHEREJI
NICOLAE, urm]torul supleant, este membru al acestui partid \i are sus[inerea Organiza[iei PSD S]laj pentru ocuparea func[iei de consilier local
în Consiliul Local |]rm]\ag Lista cu propunerile de candida[i ai PSD la alegerile locale care au avut loc în 05.06.2016;
- Raportul de specialitate nr.3099/20 mai 2019 întocmit de secretarul comunei |]rm]\ag;
- Raportul Raportul comisiei de validare a mandatelor cu nr.3297/24.05.2019;
- Expunerea de motive a primarului comunei nr.3151/20 mai 2019;
- Avizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei |]rm]\ag nr.3417/29 mai 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.36 din Legea nr.215/2001, privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.9, alin.2, lit.a, art.10 \i art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul ale\ilor locali, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare \i func[ionare a consiliilor locale;
- art.100, alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorit][ilor administra[iei publice locale, coroborate cu dispozi[iile Legii nr.215/
2001, republicat], privind administra[ia public] local] \i ale Regulamentului de organizare \i func[ionare a consiliului local, aprobat prin
Hot]rârea Consiliului Local Cugir nr. 31/2018;
În temeiul art.45 \i ale art.115, lit.@@b@@din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, adopt] prezenta,
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HOT}RÂRE:

Art. 1. Se valideaz], prin votul deschis al consilierilor locali, mandatul de consilier local al domnului CHEREJI NICOLAE, declarat supleant
pe lista de consilieri locali ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
Art. 2. Prezenta hot]râre poate fi contestat] la Tribunalul S]laj în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul absen[ei de la \edin[], de la
comunicare.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot]râri se încredin[eaz] Secretarul Comunei |]rm]\ag.
Art. 4. Prezenta hot]râre se va comunica cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartimentul buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Organiza[iei PSD S]laj;
- Domnului CHEREJI NICOLAE;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Szekely Csaba

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA NR.64
din 29 mai 2019
privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al comunei |]rm]\ag în vederea
demol]rii acestora
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- Referatul de specialitate nr.3338/28 mai 2019 întocmit de vicepriumarul comunei |]rm]\ag prin care propune trecerea unor imobile din
domeniul public în domeniul privat al comunei |]rm]\ag în vederea demol]rii acestora;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr.3421/29 mai 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.36(2)lit.c \i ale art.121 din Legea nr.215/2001, privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- art.3(4),art.10(2),art.21(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate public], modificat];
- art.557 din Legea nr.287/2009, republicat]3 - Codul Civil;
În temeiul art.45 \i art.115 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.39/2011 privind actualizarea inventarului bunurilor
care alc]tuiesc domeniulu public al comunei |]rm]\ag aprobat] prin H.G nr.541/2001 pentru modificarea \i completarea HG nr.966 privind
atestarea domeniului public al jude[ului S]laj, precum \i al Municipiului Zal]u, ora\elor \i comunelor din jude[ul S]laj, dup] cum urmeaz]:
- Pozi[ia nr.13 se modific] în sensul c] imobilele: grup sanitar, ateliere \i magazii înscrise în CF.nr.51393 al localit][ii |]rm]\ag - se trec din
domeniul public în domeniul privat al comunei în vederea demol]rii acestora;
- Pozi[ia nr.14 se abrog] imobilul grup sanitar înscris în CF nr.51393 al localit][ii |]rm]\ag se trece din domeniul public în domeniul privat
al comunei în vederea demol]rii acestuia;
- Pozi[ia nr.17 se modific] în sensul c] imobilul: anexe înscris în CF 51349 al localit][ii |]rm]\ag se trece din domeniul public în domeniul
privat al comunei în vederea demol]rii acestuia;
- Pozi[ia nr.22 se modific] în sensul c] imobilul: latrin] înscris în CF 51020 al localit][ii Ili\ua se trece din domeniul public în domeniul
privat al comunei în vederea demol]rii acestuia.
Art. 2. Consiliul local al comunei |]rm]\ag aprob] trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei în vederea demol]rii,
urm]toarele imobile:
- Magazie, imobil înscris în CF nr.51393 al localit][ii |]rm]\ag pozi[ia C9; Atelier, imobil înscris în CF nr.51393 al localit][ii |]rm]\ag
pozi[ia C10; Grup sanitar, imobil înscris în CF nr.51393 al localit][ii |]rm]\ag pozi[ia C11; Pivni[], imobil înscris în CF nr.51393 al localit][ii
|]rm]\ag pozi[ia C14; Magazie, imobil înscris în CF nr.51393 al localit][ii |]rm]\ag pozi[ia C15; Grup sanitar, imobil înscris în CF nr.51393
al localit][ii |]rm]\ag; Anexe, imobil înscris în CF nr.51349 al localit][ii |]rm]\ag; Latrin], imobil înscris în CF nr.51020 al localit][ii Ili\ua;
Art. 3. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] documenta[iile tehnico-economice întocmite pentru demolarea imobilelor enumerate la
art.2 din prezenta hot]râre.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot]râri se încredin[eaz] viceprimarul comunei |]rm]\ag prin Compartimentul
registrul agricol \i fond funciar \i Compartimentul buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane.
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
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- Viceprimarul comunei;
- Compartiment registrul agricol \i fond funciar;
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Szekely Csaba

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA NR.65
din 29 mai 2019
privind modificarea art.2 din HCL nr.75/22.06.2016 prin care s-au stabilit \i organizat comisiile de
specialitate din cadrul consiliului local pe principalele domenii de activitate
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- Referatul de specialitate nr.3341/28 mai 2019 întocmit de secretarul comunei |]rm]\ag ca urmare a încet]rii de drept a mandatului
domnului MOLDOVEAN GAVRIL, consilier local \i validarea mandatului urm]torului supleant, opera[iuni efectuate prin H.C.L nr.57/
17.04.2019 \i H.C.L nr.60/29 mai 2019;
- Regulamentul de organizare \i func[ionare a consiliului local, aprobat prin Hot]rârea Consiliului Local |]rm]\ag nr. 31/2018;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr.3422/29 mai 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- HCL nr.75/22.06.2016 prin care s-au stabilit \i organizat comisiile de specialitate din cadrul consiliului local pe principalele domenii de
activitate;
- Legii nr.393/2004 privind Statutul ale\ilor locali, ale OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare \i func[ionare
a consiliilor locale, aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 673/2002;
- art.36 \i ale art.54 din Legea nr.215/2001, privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art.45 \i art.115 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Se modific] art.1, pct.3 din Hot]rârea Consiliului Local al Comunei |]rm]\ag nr.75/2016 prin care s-au stabilit \i organizat comisiile
de specialitate din cadrul consiliului local, a\a cum a fost modificat], în sensul înlocuirii dlui MOLDOVEAN GAVRIL cu dl consilier local
CHEREJI NICOLAE în calitate de membri ai Comisiei pentru munc] \i protec[ia social], juridic] \i de disciplin], protec[ia mediului \i turism.
Art.2. Se actualizeaz] art.1 din Hot]rârea Consiliului Local al Comunei |]rm]\ag nr.75/2016 prin care s-au stabilit \i organizat comisiile de
specialitate din cadrul consiliului local, , care va avea urm]torul con[inut:
@@Art. 1. Se aprob] constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei |]rm]\ag în urm]toarea componen[]:
1.Comisia pentru dezvoltarea economic] \i social], agricultur], amenajarea teritoriului \i urbanism:
Pre\edinte: BERKI EDITH; Secretar: GOMBOS ZSIGMOND Membrii: KOVACS ZOLTAN SZABOLCS; GECZI ATTILA; NEME|
ADRIAN PAVEL.
2.Comisia pentru activit][i social-cultural, culte, înv][]mânt, s]n]tate \i familie, protec[ie copii, tineret \i sport:
Pre\edinte: BOTI SANDOR CSABA; Secretar: SZEKELY CSABA; Membrii: ERDEI ARVA KAROLY; TOTH CSABA; BALOGH
ALEXANDRU.
3.Comisia pentru munc] \i protec[ie social], juridic] \i de disciplin], protec[ia mediului \i turism:
Pre\edinte: LUCZA ISTVAN ATTILA; Secretar: KERESZTES JOZSEF ROBERT; Membrii: KOVACS TIBERIU; DOMBI SZILARD
ATTILA; CHEREJI NICOLAE.
Art. 3. Cu drept de contesta[ie la instan[a de contencios administrativ competent] potrivit prevederilor Legii nr.554/2004.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot]râri se încredin[eaz] Secretarul Comunei |]rm]\ag.
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Comunei |]rm]\ag;
- Comisiilor de specialitate;
- Dosar \edin[] consiliul local;
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Szekely Csaba
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Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

