MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXIX, Nr.60
(serie nou])

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

28 octombrie
2019

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
|}RM}|AG
HOT}RÂRE nr.91 din 18 septembrie 2019 pentru modificarea Anexei nr.1 Inventarul bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |}RM}|AG însu\it]
prin Hot]rârea nr. 92/2018
HOT}RÂRE nr.95 din 18 septembrie 2019 pentru întocmirea Studiului de fezabilitate
cu elemente D.A.L.I pentru cre\terea eficien[ei energetice pe cl]diri publice
HOT}RÂRE nr.96 din 18 septembrie 2019 pentru încheierea acordului de asociere
între JUDE{UL S}LAJ \i Comuna |}RM}|AG în vederea realiz]rii Programului pentru
preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene, din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj,
pentru perioada 2019-2020
HOT}RÂREA nr.97 din 18 septembrie 2019 privind încheierea unui Contract de asociere
între comuna |}RM}|AG, Composesoratul P]dure P]\une Urberial] |}RM}|AG \i
proprietari persoane fizice în vederea întocmirii Amenajamentului Silvic
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HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORA|ULUI
JIBOU
HOT}RÂREA nr.15 din 26.02.2019 privind aprobarea actului adi[ional nr.1 pentru
investi[ia Reabilitarea \i modernizarea Gr]dini[ei cu program normal nr.2 din ora\ul Jibou,
jude[ul S]laj
HOT}RÂREA nr.16 din 26.02 2019 privind aprobarea actului adi[ional nr.2 pentru
investi[ia reabilitarea \i modernizarea str]zilor T.Vladimirescu \i Odorheiului
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂRE Nr.91
din 18 septembrie 2019
pentru modificarea Anexei nr.1 - Inventarul bunurilor care alc]tuiesc domeniul public
al comunei |}RM}|AG însu\it] prin Hot]rârea nr. 92/2018
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, JUDE{UL S}LAJ,
Având în vedere:
-Raportul de specialitate nr.5443/9 septembrie 2019, prin care se propune modificarea Anexei nr.1 la HCL.nr.92/2018
privind însu\irea inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |}RM}|AG;
-Referatul de aprobare a proiectului de hot]râre nr.5442/9 septembrie 2019;
-Avizul Comisiei de specialitate a consiliului local nr.5508/11 septembrie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.129(2) lit.c, alin.(6) lit.c, art.139(3)lit.g \i ale art. 289 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.129(1), art.139 (1) \i ale art.196 (2), lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] modificarea Anexei nr.1 la Hot]rârea nr. 92/2018 privind însu\irea
inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |}RM}|AG dup] cum urmeaz]:
- Sec[iunea I - Bunuri imobile - A.Construc[ii \i terenuri aferente la pozi[ia nr. 7 se modific] elementele de identificare
dup] cum urmeaz]:
Nr.

Codul de

Crt.

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoare de

Situa[ia juridic]

sau, dup] caz

inventar

actual]

d]rii în folosin[]
7.

1.6.4.

Vestiar

|]rm]\ag, Str.Stadionului, Nr.6

1990

394.500

Construc[ie din c]r]mid]

H.C.L.92 din
18.07.2018

Suprafa[a -477 mp
Suprafa[a 2697 mp
Teren aferent
CF nr.50216
Top.908/1/1/43/1

Vecinii:
N-ANIF- Canton |]rm]\ag
S-Canal pluvial
E-Str. Stadionului
V-Comuna |]rm]\ag

Teren fotbal

|]rm]\ag, str. Stadionului,nr.6
Suprafa[a-7293 mp
Vecinii:
N-ANIF. Canton |]rm]\ag
S-Canal pluvial

1990

20.000

E-Str. Stadionului
V-Comuna |]rm]\ag

-Sec[iunea I-Bunuri imobile - B. TERENURI NEOCUPATE DE CONSTRUC{II- la pozi[ia nr. 131- se diminueaz] suprafa[a
de la 900 mp la 750 mp.
Art.2. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] completarea Anexei nr.1 la Hot]rârea nr. 92/2018,privind însu\irea
inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |}RM}|AG cu o nou] pozi[ie dup] cum urmeaz]:
-Sec[iunea I - Bunuri imobile - B. TERENURI NEOCUPATE DE CONSTRUC{II
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Nr.

Codul de

Crt.

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoare de

Situa[ia juridic]

sau, dup] caz

inventar

actual]

d]rii în folosin[]
1.6.4.

Teren intravilan
împrejmuit cu gard
de sârm]

|]rm]\ag, Str.Stadionului, Nr.7

1990

0

Suprafa[a -1090 mp

H.C.L.91 din
18.09.2019

Vecini:
N-\an[;
S-Comuna |}RM}|AG;
E-Str.Stadionului;
V-Comuna |}RM}|AG

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] viceprimarul comunei \i Compartimentul registrul
agricol \i fond funciar.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - JUDE{UL S}LAJ;
- Primarul comunei |]rm]\ag;
- Compartiment registrul agricol \i fond funciar;
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Toth Csaba

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Angela-Rodica Oroian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂRE nr.95
din 18 septembrie 2019
pentru întocmirea Studiului de fezabilitate cu elemente D.A.L.I,
pentru cre\terea eficien[ei energetice pe cl]diri publice
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, JUDE{UL S}LAJ,
Având în vedere:
-Raportul de specialitate nr.5446/9 septembrie 2019 al viceprimarului comunei |}RM}|AG pentru întocmirea Studiului
de fezabilitate cu elemente D.A.L.I pentru cre\terea eficien[ei energetice pe cl]diri publice;
-Referatul de aprobare a proiectului de hot]râre cu nr.5445/9.09.2019;
-Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr.5509/11 septembrie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul Administrativ;
-art.6 din Legea nr.121/2014 privind eficien[a energetic], modificat] prin Legea nr.160/2016;
-art. 44 (1) din Legea 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-H.G.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.
În temeiul art. 129 alin. 2 \i ale art.196, lit. a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Adopt] urm]toarea,

HOT}RÂRE:
Art. 1. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] întocmirea Studiul de Fezabilitate cu elemente D.A.L.I pentru
cre\terea eficien[ei energetice pe cl]diri publice, respectiv sediul Prim]riei comunei |}RM}|AG \i sala de sport.
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] viceprimarul comunei, Kovacs Tiberiu.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia prefectului-JUDE{UL S}LAJ;
- Primarul comunei;
- Compartiment buget, contabilitate \i resurse umane;
- Site-ul comunei: www.sarmasag.ro;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[];

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Toth Csaba

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Angela-Rodica Oroian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂRE nr.96
din 18 septembrie 2019
pentru încheierea acordului de asociere între JUDE{UL S}LAJ \i Comuna |}RM}|AG în
vederea realiz]rii Programului pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene,
din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada 2019-2020
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate cu nr.5440/9 septembrie 2019 prin care se propune încheierea unui Acord de asociere între
JUDE{UL S}LAJ \i Comuna |}RM}|AG în vederea raliz]rii Programului pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor
jude[ene, din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada 2019-2020, precum \i proiectul Acordului de asociere;
- Referatul de aprobare a proiectului de hot]râre cu nr.5439/9 septembrie 2019;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr.5510/11 septembrie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- prevederile art.129, alin.(2), lit.d, alin.(7), lit.m din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- Hot]rârea nr.110/30 august 2019 a Consiliului Jude[ean S]laj privind aprobarea Programului pentru preg]tirea \i
între[inerea drumurilor jude[ene, din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada 2019-2020;
În temeiul art.129(1) \i ale art.196, alin.(1), lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1.Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] încheierea unui acord de asociere în JUDE{UL S}LAJ \i
Comuna |}RM}|AG în vederea raliz]rii Programului pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene, din
administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pentru perioada 2019-2020, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta
hot]râre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] viceprimarul comunei, KOVACS TIBERIU.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Viceprimarul comunei;
- Consiliul Jude[ean S]laj;
- Site-ul comunei www.sarmasag.ro
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Toth Csaba

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Angela-Rodica Oroian
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Anexa
la Hot]r``rea nr.95
din 18 septembrie 2019
ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
Nr. ______din___________

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
COMUNA |}RM}|AG
Nr. _____ din___________

În baza prevederilor Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr.110 din 30 august 2019, precum \i a HCL nr.110/18.09.2019 privind aprobarea
Programului pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene din administrarea Consilului Jude[ean S]laj, pentru peroada de iarn] 20192020,se încheie urm]torul
ACORD DE ASOCIERE
între
1. JUDE{UL S}LAJ, reprezentat prin Marc Tiberiu - pre\edinte al Consiliului Jude[ean
S]laj, cu sediul în Municipiul Zal]u, Pia[a 1 Decembrie 1918, nr. 12, jud. S]laj, cont IBAN......................................, deschis la Trezoreria
Zal]u, cod fiscal 4494764;
\i
2. COMUNA |}RM}|AG, reprezentat] prin Dombi Attila Janos-primar \i Nagy Ildiko
- Inspector, cu sediul în |}RM}|AG, str.Teilor, nr.34, cont IBAN......................, deschis la TrezoreriaZal]u, cod fiscal 4291972;
I.OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE
Art.l. Obiectul Acordului îl reprezint] realizarea lucr]rilor de între[inere pe timp de iarn] pe urm]toarele sectoare de drum:
DJ de la km_______la km__________; drum de nivel 1,
DJ de la km _______la km__________; drum de nivel 2.
Art.2. Lucr]rile de între[inere pe Litnp de iarn] ce se execut] îu baza prezentului acord sunt;
a) combaterea lunecu\ului, a poleiului \i a înz]pezirii pe drumurile jude[ene cu utilaje \i materiale adecvate,
b) asigurarea stocului de material antiderapant (sare, nisip, etc),
c) semnalizarea rutier] specific] iernii,
d) decolmat]ri de poduri \i pode[e, desfund]ri de \an[uri \i rigole, lucr]ri de defri\]ri de vegeta[ie, t]iere sau completare de acostamente, lucr]ri
de repara[ii parte carosabil], între[inere semnalizare rutier], în scopul înl]tur]rii efectelor perioadei de iarn].
II. DURATA
Art.3. Lucr]rile de între[inere pe timp de iarn] se vor executa opera[ional pe perioada 15 noiembrie 2019 - 15 martie 2020, interval de timp
ce va fi adaptat în func[ie de condi[iile meteo.
III. VALOAREA LUCR}RILOR
Art.4. Valoarea lucr]rilor pentru activitatea de iarn] pentru între[inerea \i înl]turarea efectelor
pe perioada de iarn] este de__________lei, din care:
DJ_______________lei
DJ_______________lei.
Valoarea lucr]rilor se va aloca în dou] tran\e egale, prima tran\] pân] în 01.11.2019, iar a doua tran\] dup] aprobarea bugetului
pentru anul 2020.
IV. OBLIGA{IILE COMUNEI
Art.5. Comuna, prin primar, are urm]toarele obliga[ii:
a) dispune începerea lucr]rilor \i sistarea acestora;
b) asigur] dotarea minim] necesar] cu utilaje \i material antiderapant;
c) este direct r]spunz]tor pentru eventualele accidente provocate \i pentru sanc[iunile contraven[ionale aplicate ca urmare a
nerespect]ru obliga[iilor asumate potrivit prezentului acord;
d) men[ine semnalizarea rutier] specific] iernii pe toat] durata derul]rii Acordului;
e) folosirea materialelor care îndeplinesc condi[iile de calitate corespunz]toare, în concordan[] cu normativele \i STAS-urile în vigoare;
f) s] [in] permanent leg]tura cu reprezentan[ii Serviciului admnistrarea domeniului public \i privat al jude[ului din cadrul Direc[iei Juridice
\i Administra[ie Local] \i s] furnizeze informa[iile solicitate;
g) s] convoace reprezentan[ii Consiliului jude[ean pentru consult]ri \i consultan[] ori de câte ori este necesar] prezen[a acestora.
h) pe toat] perioada derul]rii prezentului Acord, îi revin toate obliga[iile privind desf]\urarea în bune condi[ii a traficului pe drumurile
cuprinse în zona sa de activitate, conform HG 1391/ 2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G nr. 195/ 2002 privind circula[ia
pe drumurile publice,cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
i) s] respecte Programul pentru preg]tirea \i între[inerea drumurilor jude[ene din administrarea Consiliului Jude[ean S]laj pentru perioada
de iarn] 2019-2020, aprobat prin hot]rârea Consiliului jude[ean.
V. OBLIGA{IILE JUDE{ULUI S}LAJ
Art.6. JUDE{UL S}LAJ are urm]toarele obliga[ii:
a) s] urm]reasc] permanent modul de îndeplinire a obliga[iilor asumate de comun] prin prezentul acord.
b) s] repartizeze sumele necesare desf]\ur]rii activit][ii de iarn].
c) s] ofere asisten[] tehnic] ori de câte ori este solicitat, prin salaria[ii Direc[iei Juridice \i Administra[ie Local].
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d) s] controleze \i monitorizeze efectuarea lucr]rilor de între[inere pe timp de iarn].
VI. CLAUZE FINALE
Art.7. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunz]toare a lucr]rilor de între[inere pe timp de iarn], asumate prin prezentul acord,
suma aferent] anului 2020 se va diminua în mod corespunz]tor cu perioada afectat] de aceste neconformit][i.
Art.8. În cazul în care sumele repartizate nu sunt utilizate integral, sumele r]mase neutilizate pân] la data de 15.12.2019, respectiv
01.10.2020 se vor returna.
Art.9. Prezentul Acord de asociere devine valabil la data semn]rii lui de c]tre p]r[ile implicate \i r]mâne în vigoare pe toat] perioada de
derulare a lucr]rilor men[ionate mai sus.
Art.10. Prezentul Acord de asociere este redactat în 3 exemplare, din care 2 pentru JUDE{UL S}LAJ \i unul pentru comun].
JUDE{UL S}LAJ,
Pre\edintele Consiliului Jude[ean,
Tiberiu Marc
Director executiv,
Leontina Lucica Maru\ca
Director executiv,
Leti[ia Pop
Vizat juridic,

COMUNA |}RM}|AG,
Primar,
Attila Janos Dombi
Secretar general al comunei,
Angela Rodica Oroian
Inspector,
Nagy Ildiko

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.97
din 18 septembrie 2019
privind încheierea unui Contract de asociere între comuna |}RM}|AG,
Composesoratul P]dure P]\une Urberial] |}RM}|AG \i proprietari persoane fizice
în vederea întocmirii Amenajamentului Silvic
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, Jude[ul S]laj
Având în vedere
-Raportul Compartimentului Registrul Agricol \i Fond Funciar înregistrat sub nr. 5383/4 septembrie 2019 pentru aprobarea
Contractului de asociere între comuna |}RM}|AG, Composesoratul P]dure P]\une Urberial] |}RM}|AG \i proprietari
persoane fizice în vederea întocmirii Amenajamentului Silvic;
-Referatul de aprobare cu nr. 5382/4 septembrie 2019 prin care se propune spre aprobare încheierea unui contract de
asociere între comuna |}RM}|AG \i Composesoratul P]dure P]\une Urberial] |}RM}|AG în vederea întocmirii
Amenajamentului Silvic;
-Avizul comisiilor de specialitate al consilului local nr.5472/11 septembrie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-art. 129, alin.2 lit.e ,alin. (9) lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
-Legii nr. 26 din 24 aprilie 1996 - Codul silvic;
-Ordinului nr. 264 din 26 martie 1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospod]rirea vegeta[iei
forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier na[ional;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Adopt] prezenta,
HOT}RÂRE:
Art. 1. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] asocierea comunei |}RM}|AG cu Composesoratul P]dure
P]\une Urberial] |}RM}|AG \i cu Proprietarii de teren cu vegeta[ie forestier] - persoane fizice în vederea întocmirii
Amenajamentului Silvic.
Art. 2. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] contractul de asociere între comuna |}RM}|AG, Composesoratul
P]dure P]\une Urberial] |}RM}|AG \i Proprietarii de teren cu vegeta[ie forestier] - persoane fizice, conform Anexei nr.1,
parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 3. Se împuternice\te Primarul Comunei |}RM}|AG s] semneze contractul de asociere cu Composesoratul P]dure
P]\une Urberial] |}RM}|AG \i cu Proprietarii de teren cu vegeta[ie forestier] - persoane fizice.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul Registrul Agricol \i Fond Funciar.
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Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[iei Prefectului - JUDE{UL S}LAJ;
- Primarului comunei |}RM}|AG;
- Compartimentul Registrul Agricol \i Fond Funciar;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.- site www. |}rm]\ag.ro;
- Dosar \edin[];
- Dosar Hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Toth Csaba

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Angela-Rodica Oroian
Anexa nr.1
la Hot]r``rea nr.97
din 18 septembrie 2019
CONTRACT DE ASOCIERE
Nr. ________ din __________

În temeiul prevederilor:
- art. 129, alin.2 lit.e ,alin. (9) lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 26 din 24 aprilie 1996 - Codul silvic;
- Ordin nr. 264 din 26 martie 1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospod]rirea vegeta[iei forestiere
de pe terenurile din afara fondului forestier na[ional;
- H.C.L.nr.97/18 septembrie 2019 privind încheierea unui Contract de asociere între comuna |}RM}|AG,
Composesoratul P]dure P]\une Urberial] |}RM}|AG \i proprietari persoane fizice în vederea întocmirii Amenajamentului
Silvic
Art.1. P}R{ILE
1.1. COMUNA |}RM}|AG - cu sediul în localitatea |}RM}|AG, Str. Teilor nr. 34, JUDE{UL S}LAJ, cod fiscal
4291972, reprezentat] de primarul comunei, domnul DOMBI ATTILA JANOS, cu domiciliul în comuna |}RM}|AG,
str.................,nr......, JUDE{UL S}LAJ, posesor al CI.Seria .......... nr......................, eliberat] de SPCLEP |}RM}|AG la data de
29.01.2019.
\i
1.2. COMPOSESORATUL P}DURE-P}|UNE URBERIAL} |}RM}|AG, cu sediul în comuna |}RM}|AG, Str.
Teilor, nr. 35, JUDE{UL S}LAJ, cod fiscal 15158182, reprezentat de pre\edintele composesoratului, domnul KERESZTES
ATTILA cu domiciliul în comuna |}RM}|AG, str.............., nr....,JUDE{UL S}LAJ posesor al CI.Seria .......,nr.............,eliberat]
de SPCLEP |}RM}|AG la data de 12.04.2012,
1.3. PROPRIETARI PERSOANE FIZICE prev]zute în Anexa nr.1 la prezentul contract de asociere,
au convenit urm]toarele:
Art.2 . SCOPUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE
2.1. Prin semnarea prezentului contract de asociere, p]r[ile î\i exprim] acordul de colaborare în vederea contract]rii cu o
firm] specializat] a lucr]rii de elaborare în comun a Amenajamentului Silvic pentru suprafa[a total] de 288,75 ha teren cu
vegeta[ie forestier], situat] în extravilanul comunei |}RM}|AG, JUDE{UL S}LAJ.
2.2 Toate cheltuielile referitoare la realizarea scopului prezentului contract vor fi suportate proportional cu suprafa[a de
teren cu vegeta[ie forestier] adus] de fiecare asociat în parte în viitorulu Amenajament Silvic.
Art.3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE
3.1. Obiectul prezentului protocol de colaborare îl constituie elaborarea în comun a Amenajamentului Silvic privind
gospod]rirea în urm]torii 10(zece) ani a terenurilor cu vegeta[ie forestier] proprietatea celor doi asocia[i.
3.2.Prin asociere, p]durile precum \i exploatarea acestora r]mân în proprietatea asocia[ilor, doar elaborarea
Amenajamentului Silvic fiind comun].
3.3. Comuna |}RM}|AG aduce în asociere suprafa[a total] de 48 ha teren cu vegeta[ie forestier], situate în extravilanul
comunei |}RM}|AG, JUDE{UL S}LAJ, dobândit] în baza Titlului de proprietate nr. 31 eliberat la data de 22.04.2002, cod
140401.
3.4. Composesoratul P]dure P]\une Urberial] |}RM}|AG aduce în asociere suprafa[a total] de 169,76 ha teren cu
vegeta[ie forestier], situate în extravilanul comunei |}RM}|AG, JUDE{UL S}LAJ dobândit] în baza Titlului de proprietate
nr.16/46 eliberat la data de 7.08.2002 - cod 142881 precum \i Procesul Verbal de punere în posesie nr.25 întocmit la data de
22.04.2002.
3.5. 1.3. Proprietari de teren cu vegeta[ie forestier]- persoane fizice aduc în asociere suprafa[a total] de 70,99 ha teren cu
vegeta[ie forestier], situate în extravilanul comunei |}RM}|AG, conform anexei nr.1 la prezentul contract de asociere.
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Art.4. PRINCIPIILE DE BUN} PRACTIC} ALE CONTRACTULUI
4.1 P]r[ile trebuie s] se consulte în mod regulat \i s] se informeze asupra tuturor aspectelor privind activitatea ce face
obiectul Contractului de asociere.
4.2 Partenerii trebuie s] desf]\oare activit][ile cu respectarea standardelor profesionale \i de etic], profesionalism, eficien[],
vigilen[] în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat.
Art. 5. DURATA CONTRACTULUI
5.1 P]r[ile se oblig] s] deruleze prezentul Contract de asociere pe perioada elabor]rii Amenajamentului Silvic pân] la
finalizarea acestuia, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul comun al p]r[ilor.
5.2 Contractul de asociere intr] în vigoare la data semn]rii acestuia de ambele p]r[i.
Art.6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE
6.1 Prezentul parteneriat înceteaz] în urm]toarele situa[ii:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) în situa[ia în care unul dintre p]r[i nu-\i respect] obliga[iile asumate în
prezentul contract.
Art.7. NOTIFIC}RI
7.1 Orice modificare între parteneri în leg]tur] cu prezentul acord se va face în scris.
7.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, cât \i la primire.
Art.8. LEGEA APLICABIL}
8.1.Prezentului Contract de asociere i se aplic] \i va fi interpretat în conformitate cu legisla[ia româneasc].
Art.9. AMENDAMENTUL LA PROTOCOLUL DE COLABORARE
9.1 Pe durata prezentului Contract, p]r[ile vor avea dreptul s] convin] în scris asupra modific]rii anumitor clauze, prin act
adi[ional, oricând interesele lor cer acest lucru.
ART. 10. LITIGII
10.1 Orice disput] care poate lua na\tere din sau în leg]tur] cu prezentul Contract va fi solu[ionat] pe calea negocierilor
între p]r[i, iar în situa[ia în care ace\tia nu ajung la nici un acord privind solu[ionarea acestei dispute, acesta va fi solu[ionat]
de instan[ele competente.
Art.11. DISPOZI{II FINALE
11.1 P]r[ile garanteaz] ca reprezentan[ii numi[i ale c]ror semn]turi apar mai jos au fost investi[i cu toate puterile legale de
a semna \i executa prezentul Contract de asociere.
11.2.Asocia[ii de comun accord au convenit ca asocierea s] fie reprezentat] atât de Composesoratul P]dure P]\une
Urberial] |}RM}|AG cât \i de Comuna |}RM}|AG, ambii prin reprezentan[ii lor legali, care vor încheia \i contractual de
servicii pentru elaborarea Amenajamnetului Silvic pentru suprafa[a de 288,75 ha teren cu vegeta[ie forestier].
Prezentul Contract de asociere a fost întocmit \i semnat ast]zi, _________________, în _________ exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte, toate având aceea\i valoare legal].
COMUNA |}RM}|AG

COMPOSESORATUL P}DURE P}|UNE
URBERIAL} |}RM}|AG

Primar,
Dombi Attila Janos

Pre\edinte,
Keresztes Attila

Anexa nr.2
la Hot]r``rea nr.97
din 18 septembrie 2019
TABEL NOMINAL
cu persoanele fizice proprietari de teren cu vegeta[ie forestier] semnatare ale contractului de asociere pentru 'ntocmirea
Amenajamentului silvic
Nr.

Numele si prenumele

Domiciliul

Titlul de

Crt.

1.

2.

3.

Suprafa[a (ha)

Proprietate

Katona Zoltan

Jozsa Roza

Erdei Valentin

|]rm]\ag, str. Morii nr. 4

52049/50195/16.09.1994

|]rm]\ag, str. Morii nr. 13

|]rm]\ag, str. Morii nr. 36
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0,63

21873/52794/25.11.1994

1,0

TOTAL:

1,63

55261/30900 / 16.11.1993

0,18

4629/3325/ 23.11.1993

1,0

51989/42635/ 28.03.1994

1,0

TOTAL:

2,18

57882/35188 din 13.08.1993

0,29

3.

Erdei Valentin

|]rm]\ag, str. Morii nr. 36

57882/35188 din 13.08.1993

0,29

4.

Kocsis Zoltan

|]rm]\ag, str. Morii nr. 39

51614/45662 din 20.06.1994

0,58

5.

Szeri Ida

|]rm]\ag, str. Morii nr. 53

59608/39009/01.02.1994

0,29

6.

Maier Judith

|]rm]\ag, str. Morii nr. 56

24334/84755/04.05.1999

0,29

7.

Kocsi Feri Alexandru

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 3

28873/54746/15.03.1995

0,58

8.

Kupas Jozsef

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 4

51989/42639/28.03.1994

0,58

9.

Kocsis Gabella

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 7

24334/84739/04.02.1999

1,0

10.

Kocsis Szabolcs Ferenc

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 12

28873/54715/15.03.1995

0,63

28873/54716/15.03.1995

1,0

TOTAL

2,63

24334/84712/02.05.1997

0,58

11.

Kocsis Ileana

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 13

12.

Forgacs Sara

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 14

52049/50156/16.11.1994

0,58

13.

Kirei Erzsebet

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 16

24334/84742/11.02.1999

0,29

14.

Solyom Sara

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 17

4629/33253/24.11.19993

1,0

15.

Pop Ilona

|]rm]\ag

59608/39021/01.02.1994

0,58

24334/84738/04.02.1992

0,29

28873/54780/10.04.1995

0,63

24334/84740/09.02.1999

0,29

TOTAL

1,54

str.Salcamului nr. 12
16.

Kosa Geza

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 32

17.

Keresztes Andre Ileana

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 42

51614/45639/20.06.1994

1,0

18.

Osvath Sara

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 45

51989/42664/01.04.1994

0,58

19.

Kocsis I Zoltan

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 46

4629/33247/23.11.1993

0,58

59608/39085/27.02.1994

1,0

TOTAL

1,58

20.

Keresztes Judit

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 49

4629/33285/29.11.1993

0,58

21.

Kupas Agnes Gyongyi

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 53

28873/54719/15.03.1995

0,58

22.

Kupas Andrei

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 53

28873/54718/15.03.1995

0,58

28929/82391/10.04.1997

0,58

TOTAL

1,16
0,58
0,58

23.
23.

Bai
Bai Attila
Attila

|]rm]\ag,
|]rm]\ag, str.
str. G]rii
G]rii nr.
nr. 56
56

59608/39008/01.02.1994
59608/39008/01.02.1994

24.

Szasz Sara

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 54

51989/42687/01.04.1994

1,0

25.

Szasz Endre

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 58

51614/45690/21.06.1994

0,29

26.

Kupas Katalin

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 70

51989/42641/28.03.1994

0,33

27.

Kovacs Iuliana

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 81

51989/42646/28.03.1994

0,58

24695/76335/11.04.2000

1,0

TOTAL

1,58

28.

Kis Agneta

|]rm]\ag, str. G]rii nr. 88

57882/35160/08.12.1993

0,58

29.

Kovacs Kocsis Ida

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 6

51989/42650/28.03.1994

0,42

57889/36344/27.01.1994

0,58

TOTAL

1,00

30.

Dari Ibolya

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 13

52049/50128/16.09.1994

0,58

31.

Szasz Nicolae

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 14

51989/42678/01.04.1994

0,58

32.

Szeri Attila

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 17

51614/45697/24.06.1994

0,58

33.

Lukacs Eva

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 36

51989/42628/28.03.1994

0,57

34.

Komlodi Agneta

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 45

28873/54785/10.04.1995

0,80

35.

Keresztes Erzsebet

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 49

28873/54709/15.03.1995

0,58

57882/35157/08.12.1993

0,58

36.

Balog Andrei

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 59
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TOTAL

1,16

28929/82396/17.04.1997

0,58

37.

Forgacs Erzsebet

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 65

28873/54781/10.04.1995

1,0

38.
39.

Forgacs Estera

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 67

57882/35134/07.12.1993

0,29

Kupas Csaba

|]rm]\ag, str. Teilor nr 77

51614/45609/05.06.1994

1,0

40.

Dobai Zoltan

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 73

51614/45608/05.05.1994

0,58

41.

Szasz Estera

Baia Mare str. Cuza Voda nr. 2,jud.Maramure\

52049/50192/16.09.1994

0,58

42.

Varga Rozalia

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 78

51614/45605/05.05.1994

0,58

43.

Olajos Ileana

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 84

57882/35112/06.12.1994

0,58

44.

Kocsis Anna

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 87

52049/50160/16.11.1994

0,29

45.

Jozsa Balint

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 89

52049/50158/14.12.1994

1,0

46.

Solyom Ileana

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 97

51614/45623/06.06.1994

0,59

51989/42636/28.03.1994

0,60

TOTAL:

1,19

47.

Keresztes Agneta

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 98

39608/39001/01.02.1994

0,58

48.

Dull Nicolae

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 100

4679/33241/23.11.1993

0,15

49.

Dull Estera

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 100

57882/35146/07.12.1993

1,0

50.

Loga Estera

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 111

52049/50196/16.09.1994

0,58

51.

Kovacs Erzsebet

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 121A

21873/52703/25.02.1994

0,90

52.

Szasz Ianos

|]rm]\ag, str. Teilor nr. 144

51989/42649/28.03.1994

0,58

53.

Ilyes Rozalia

|]rm]\ag, str. Primaverii nr.5

21833/52739/25.11.1994

0,30

54.

Varga Andras

|]rm]\ag, str. |]rm]\ag nr.23

28873/54714/15.03.1995

1,00

28873/54763/10.04.1995

1,00

TOTAL:

2,00

55.

Erdei Arva Rozalia

|]rm]\ag, str. Primaverii nr.32

21873/52701/25.11.1994

0,88

56.

Keresztes Elisabeta

|]rm]\ag, str. Primaverii,nr.58

57889/36343/27.01.1994

0,78

57.

Kocsis Laszlo Viorica

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 17

28873/54786/10.04.1995

1,00

58.

Kocsis Sara

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 22

51614/45691/21.06.1994

0,29

59.

Szeri Elisabeta

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 30

57882/35163/08.12.1993

0,58

60.

Varga Adelhaida

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 47

21873/52737/25.11.1994

1,00

61.

Varga Gheorghe

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 39

51989/42663/01.05.1994

0,58

62.

Kovacs Peter

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 45

21873/52766/25.11.1994

1,00

63.

Keresztes Sandor

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 51

51614/45673/20.06.1994

0,29

64.

Toth Andrei

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 66

57882/35162/08.11.1993

0,58

65.

Kocsis Erzsebet

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 58

51614/45687/21.06.1994

0,74

66.

Kocsis Ilona

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 64

52049/50143/16.06.1994

0,58

67.

Balog Nicolae

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 85

24658/68472/14.07.1996

0,63

68.

Keresztes Alexandru

|]rm]\ag, str. S]lajului

57889/36326/17.01.1994

1,00

nr. 105
69.

Kocsis Sandor

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 140

59608/39014/01.02.1994

0,98

59608/39015/01.02.1994

1,00

TOTAL:

1,98

70.

Kovacs Alexa

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 142

21873/52800/25.11.1994

0,87

71.

Lakatos Mihaly

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 144

24334/84798/14.03.2000

0,58

72.

Lakatos Ilona

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 144

51614/45689/21.06.1994

0,40

73.

Kiraly Ileana

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 149

51989/42695/01.04.1994

0,58

74.

Kocsis Ioan

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 153

52049/50125/16.09.1994

0,29

75.

Botos Elisabeta

|]rm]\ag, str. Crinului nr. 8

28929/82361/06.02.1997

0,29

76.

Muller Ferenc

Cluj Napoca str. Malinului nr. 23

51989/42648/28.03.1994

1,00

77.

Kosa Rozalia

Zalau str. Simion Barnutiu nr. 6

21873/52709/25.11.1994

0,58

78.

Bai Ileana

|]rm]\ag, str. Crizantemelor nr 13

24334/84728/15.01.1999

1,00

79.

Szilagyi Sara

|]rm]\ag, str. S]lajului nr. 89

119/74/22.07.2005

TOTAL:

1,00
70,99
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.15
din 26.02.2019
privind aprobarea actului adi[ional nr.1 pentru investi[ia Reabilitarea \i modernizarea Gr]dini[ei
cu program normal nr.2 din ora\ul Jibou, jude[ul S]laj
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, jude[ul S]laj

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.1955/21.02.2019 al compartimentului management de proiecte, investi[ii \i achizi[ii publice
prin care se solicit] aprobarea actului adi[ional nr.2 pentru investi[ia Reabilitarea \i modernizarea Gr]dini[ei cu program
normal nr.2, din ora\ul Jibou, jude[ul S]laj;
- expunerea de motive a domnului primar \i avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;
În conformitate cu prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor m]suri în domeniul investi[iilor publice \i a unor
m]suri fiscal bugetare,modificarea \i completarea unor acte normative \i prorogarea unor termene;
Potrivit prevederilor art. 36, alin.( 2) lit.b, alin.( 4), lit. d, art. 115,alin. (1) lit. b, din Legea administra[iei publice locale nr.
215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile.
În temeiul prevederilor art. 45 (3) din legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulteriore,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] actul adi[ional nr. 1 pentru investi[ia Reabilitarea \i modernizarea Gr]dini[ei cu program normal nr. 2
din ora\ul Jibou jude[ul S]laj în valoare de 1.329.707,64 lei la care se adaug] TVA urmare a aplicarii OUG 114/2018.
Valoarea rezultata prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018 va fi suportat] din bugetul local.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul Primar \i compartimentul management de proiecte,
investi[ii \i achizi[ii publice.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Compartimentului management de proiecte, investitii si achizitii publice;
- Serviciul contabilitate;
- Dosar hotarari/dosar de sedinta;
- Publicitate / mass-media.

Pre\edinte de \edin[],
Cotu[ |tefan - plecat din localitate
Semneaz] 3 consilieri
Micle Corina, Sarkozi Paul, Mure\an Augustin

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.16
din 26.02 2019
privind aprobarea actului adi[ional nr.2 pentru investi[ia
Reabilitarea \i modernizarea str]zilor T.Vladimirescu \i Odorheiului
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 1953/21.02.2019 al compartimentului management de proiecte, investi[ii \i achizi[ii publice
prin care se solicit] aprobarea actului adi[ional nr. 2 pentru investi[ia Reabilitarea \i modernizarea str]zilor T. Vladimirescu
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\i Odorheiului în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor m]suri în domeniul investi[iilor
publice \i a unor m]suri fiscal bugetare, modificarea \i completarea unor acte normative \i prorogarea unor termene.
- expunerea de motive a domnului primar înregistrat] la nr. 1954/21.02.2019;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;
În conformitate cu prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor m]suri în domeniul investi[iilor publice \i a unor
m]suri fiscal bugetare,modificarea \i completarea unor acte normative \i prorogarea unor termene.
Potrivit prevederilor art.36, alin.( 2) lit. b, alin.( 4) lit. d, art.115 alin. (1) lit. b, din Legea nr. 215 / 2001,legea administra[iei
publice locale republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul prevederilor art.45 (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] actul adi[ional nr. 2 pentru investi[ia @@Reabilitarea \i modernizarea str]zilor T. Vladimirescu \i Odorheiului
în valoare de 447.826,99 lei la care se adaug] TVA @@ urmare a aplicarii OUG 114/2018. Valoarea rezultat] prin aplicarea
prevederilor OUG 114/2018 va fi suportat] din bugetul local.
Pre[ul convenit pentru îndeplinirea contractului, pl]tibil executantului pentru execu[ia lucr]rilor va 5.544.694,184 lei la
care se adaug] TVA.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul Primar \i compartimentul management de proiecte,
investi[ii \i achizi[ii publice.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Comp. management de proiecte,investi[ii \i achizi[ii publice;
- Serviciul contabilitate buget finan[e;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Publicitate / mass-media.

Pre\edinte de \edin[],
Cotu[ |tefan - plecat din localitate
Semneaz] 3 consilieri
Micle Corina, Sarkozi Paul, Mure\an Augustin

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

Redac[ia \i administra[ia:
Consiliul Jude[ean S]laj
Zal]u - P-[a 1 Decembrie 1918, nr.12
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