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HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.230 din 29 august 2019 privind aprobarea
noului Regulament privind organizarea \i func[ionarea
serviciului public de transport în regim de taxi pe raza
Municipiului Zal]u \i aprobarea derul]rii procedurii de
atribuire a dou] autoriza[ii taxi
HOT}RÂREA NR.243 din 29 august 2019 privind
actualizarea Planului de Ac[iune pentru Energie Durabil] al
Municipiului Zal]u - PAEDC Municipiul Zal]u 2019-2030
HOT}RÂREA NR.255 din 29 august 2019 privind instituirea
unor facilit][i fiscale potrivit prevederilor O.G. nr. 6/05.08.2019
HOT}RÂREA NR.262 din 29 august 2019 privind aprobarea
Listei solicitan[ilor care au acces la locuin[ele pentru tineri,
destinate închirierii \i a Listei privind stabilirea ordinii de
prioritate în solu[ionarea cererilor de locuin[e pentru tineri - ANL
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR.230
din 29 august 2019
privind aprobarea noului Regulament privind organizarea \i func[ionarea serviciului public de
transport în regim de taxi pe raza Municipiului Zal]u \i aprobarea derul]rii procedurii de atribuire a
dou] autoriza[ii taxi
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatele de aprobare \i Rapoartele de specialitate ale Direc[iei Tehnice - Serviciul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilit][i Publice
cu nr. 44489 din 11.06.2019 \i nr. 56545 din 31.07.2019;
- Solicit]rile înregistrate la sediul Prim]riei Municipiului Zal]u cu nr. 79795/17.12.2018, nr.8167/11.02.2018, respectiv nr. 11733/25.02.2019;
- Adresa emis] de Prim]ria Municipiului Zal]u cu nr. 23809 din 11.04.2019 \i Adresa Camerei Taximetri\tilor Filiala S]laj, înregistrat] la
Prim]ria Municipiului Zal]u cu nr. 27279 din 25.04.2019;
- Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;
- {inând cont de prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi \i în regim de închiriere \i Ordinul nr. 356/2007 de
aprobare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilot Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi \i regim de închiriere;
- În conformitate cu art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public], republicat];
- În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n, art. 139 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.1. Aprobarea noului Regulament privind organizarea \i func[ionarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza Municipiului
Zal]u, Regulament ce constituie Anexa nr.1 la prezenta hot]râre.
Art.2. Derularea procedurii de atribuire a dou] autoriza[ii taxi, în condi[iile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi \i în regim
de închiriere, dintre care una pentru transport persoane cu dizabilit][i, având num]rul de ordine 40 în Registrul special de atribuire a autoriza[iilor
taxi \i o autoriza[ie taxi, având num]rul de ordine 64.
Art.3. La data aprob]rii prezentei hot]râri se abrog] Hot]rârea Consiliului Local nr. 57 din data de 10.03.2008 privind aprobarea Regulamentului
privind organizarea \i func[ionarea serviciului public de transport în regim de taxi \i în regim de închiriere pe raza Municipiului Zal]u.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic] - Serviciul Monitorizare Servicii Comunitare de
Utilit][i Publice.
Art.5. 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 Tehnic] - Serviciul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilit][i Publice;
- aducerea la cunostin[] public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Labo Ioan Dorel

Contrasemneaz],
SECRETAR GENERAL,
Claudia Ardelean

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.243
din 29 august 2019
privind actualizarea Planului de Ac[iune pentru Energie Durabil] al Municipiului Zal]u-PAEDC
Municipiul Zal]u 2019-2030
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere: Referatul de aprobare \i Raportul de specialitate al Direc[iei Tehnice nr.60941/20.08.2019, Avizele
Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
V]zând Hot]rârea Consiliului Local nr.254/2017 privind aprobarea particip]rii Municipiului Zal]u la proiectul @@Fondul
de ac[iune privind energia durabil] (SEAF)@@ din cadrul Programului de Cooperare Elve[iano-Roman \i Hot]rârea Consiliului
Local nr.89/2012 privind acordul ader]rii Municipiului Zal]u la Conven[ia Primarilor;
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Contractul de finan[are nerambursabil] nr. 80985/16.07.2018 MDRAP \i nr. 47885/01.08.2018 Municipiul Zalau, 'n
cadrul componentei Abordarea integrat] @@Premiul European pentru Energie@@ din Fondul de ac[iuni 'n domeniul
managementului energiei durabile-Programului de Cooperare Elve[iano-Rom`n, viz`nd reducerea disparitatilor economice
\i sociale 'n cadrul Uniunii Europene extinse@@;
Documentul @@Actualizarea Planului de Ac[iune pentru Energie Durabil] al Municipiului Zal]u- PAEDC Municipiul
Zal]u 2019-2030@@, înregistrat la Prim]ria Municipiului Zal]u cu nr.50849/08.07.2019;
Decizia etapei de incadrare a Planului nr 12/12.08.2019 emis] de APM S}LAJ;
În conformitate cu prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003, republicat], privind transparen[a decizional] în
administra[ia public];
În baza prevederilor art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.e, art.139 alin.3, art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] aderarea Municipiului Zal]u la Conven[ia Primarilor privind Clima \i Energia.
Art.2. Se actualizeaz] Planul de Ac[iune pentru Energie Durabil] al Municipiului Zal]u- PAEDC Municipiul Zal]u 20192030, prezentat în anex], parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic].
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu :
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia administra[ie public];
- Direc[ia Economic], Direc[ia Tehnic];
- Aducere la cuno\tin[] public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Labo Ioan Dorel

Contrasemneaz],
SECRETAR GENERAL,
Claudia Ardelean

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA Nr.255
din 29 august 2019
privind instituirea unor facilit][i fiscale potrivit prevederilor O.G. nr. 6/05.08.2019
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare \i raportul de specialitate nr. 62119/27.08.2019 întocmit de Direc[ia economic] \i Direc[ia
Administra[ie Public];
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalau.
- Prevederile art.32 din OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale;
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedur] fiscal], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 republicat], privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.b), alin. 4 lit. a), ale art.139 alin.3 lit. a) \i ale art.196 ali.1 lit.a din OUG nr.
57 privind Codul Administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/05.08.2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale.
Art.2. Se aprob] anularea major]rilor de întârziere, pentru plata pân] la 15.12.2019 a obligatiilor fiscale principale
restante la 31 decembrie 2018 \i care nu au fost achitate pân] la aceast] dat], prin acestea în[elegându-se:
- obliga[ii fiscale pentru care s-a împlinit scaden[a sau termenul de plat] pân] la data de 31.12.2018 inclusiv;
- diferen[ele de obliga[ii fiscale principale stabilite prin decizie de impunere, comunicate pân] la data de 31 decembrie
2018 inclusiv, chiar dac] pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plat] prev]zut la art.156 alin.(1) din Legea 207/2015
privind Codul de procedur] fiscal];
- alte obliga[ii de plat] individualizate în titluri executorii emise potrivit legii \i existente în eviden[a organului fiscal în
vederea recuper]rii la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
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Art.3 Se aprob] Procedura pentru aplicarea prevederilor art.32 din O.G. nr. 6/05.08.2019 privind instituirea unor facilit][i
fiscale, conform Anexei nr.1 la prezenta hot]râre.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia Economic] .
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia economic];
- Direc[ia administra[ie public] local].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Labo Ioan Dorel

Contrasemneaz],
SECRETAR GENERAL,
Claudia Ardelean

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.262
din 29 august 2019
privind aprobarea Listei solicitan[ilor care au acces la locuin[ele pentru tineri, destinate închirierii
\i a Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în solu[ionarea
cererilor de locuin[e pentru tineri - ANL
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare \i raportul de specialitate al Direc[iei Patrimoniu nr. 62050 din 26.08.2019;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
- Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiin[area Agen[iei Na[ionale pentru Locuin[e;
- Prevederile art. 15 \i Anexa 11 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiin[area Agen[iei Na[ionale pentru Locuin[e;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c, art. 139 alin. (1) \i ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

HOT}R}|TE:
Art. 1. Aprobarea Listei solicitan[ilor care au acces la locuin[ele pentru tineri, destinate închirierii, rezultat] în urma
aplic]rii criteriilor de eligibilitate, conform Anexei nr.1 la prezenta hot]râre.
Art. 2. Aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în solu[ionarea cererilor de locuin[e pentru tineri - ANL,
rezultat] în urma aplic]rii criteriilor de ierarhizare, conform Anexei nr.2 la prezenta hot]râre.
Art. 3. Contesta[iile cu privire la stabilirea accesului la locuin[e, precum \i la acordarea priorit][ilor în solu[ionarea
cererilor se vor adresa Primarului Municipiului Zal]u, în termen de 7 zile de la afi\area listelor prev]zute la Art.1 \i 2.
Solu[ionarea contesta[iilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condi[iile legii.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia Patrimoniu.
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia administra[ie public];
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia Patrimoniu;
- prin afi\are la sediul institu[iei \i pe site-ul institu[iei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Labo Ioan Dorel

Contrasemneaz],
SECRETAR GENERAL,
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 avizierul 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.
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