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JUDE{ULUI S}LAJ
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(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
8 februarie 2019
|I ALTE ACTE

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI JUDE{EAN S}LAJ
HOT}RÂREA Nr.1 din 28 ianuarie 2019 privind aprobarea re[elei unit][ilor de înv][]mânt special de stat
care vor func[iona în jude[ul S]laj în anul \colar 2019-2020
HOT}RÂREA Nr.2 din 28 ianuarie 2019 pentru modificarea componen[ei nominale a Autorit][ii Teritoriale
de Ordine Public] S]laj
HOT}RÂREA Nr.3 din 28 ianuarie 2019 privind stabilirea componen[ei Colegiului director al Direc[iei
Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj
HOT}RÂREA Nr.4 din 28 ianuarie 2019 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realiz]rii m]surilor
pentru anul 2018 stabilite prin Planul de men[inere a calit][ii aerului în jude[ul S]laj pentru perioada 2018-2022
HOT}RÂREA Nr.5 din 28 ianuarie 2019 pentru modificarea tarifului de depozitare aplicabil serviciului
public de salubrizare al jude[ului S]laj

ORDINE ALE INSTITU{IEI PREFECTULUI
JUDE{UL S}LAJ

ORDINUL NR.80 din 07.02.2019 privind reorganizarea Comisiei de Analiz] Tehnic]

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR.6 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea documenta[iei de urbanism pentru @@Plan
Urbanistic de Detaliu schimbare destina[ie din cas] în spa[iu comercial, extindere \i recompartimentare@@, str.
Corneliu Coposu nr. 1
HOT}RÂREA NR.7 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuin[elor de tip ANL
HOT}RÂREA NR.31 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea noilor tarife practicate de SADP Zal]u pentru
serviciile prestate în Complexul Agroalimentar Central \i Pia[a Astralis din Municipiul Zal]u, prin completarea
Anexei nr.3 la Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.384 din 29.11.2018, cu modific]rile ulterioare
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA Nr.1
din 28 ianuarie 2019
privind aprobarea re[elei unit][ilor de înv][]mânt special de stat
care vor func[iona în jude[ul S]laj, în anul \colar 2019-2020
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 732 din 18.01.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 733 din 18.01.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- Legea educa[iei na[ionale;
- adresa Inspectoratului |colar Jude[ean S]laj nr. 12538 din 09.01.2019 prin care se comunic] avizul conform privind
organizarea re[elei \colare de înv][]mânt special de stat pentru anul \colar 2019-2020;
- art.91 alin.(5) lit.a) din Legea privind administra[ia public] local] nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] organizarea re[elei \colare de înv][]mânt special de stat care va func[iona în jude[ul S]laj în anul \colar
2019-2020, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia Juridic] \i Administra[ie Local];
- Centrul |colar Pentru Educa[ie Incluziv] |imleu-Silvaniei;
- Centrul |colar Pentru Educa[ie Incluziv] @@Speran[a@@ Zal]u;
- Inspectoratul |colar Jude[ean S]laj.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia Juridic] \i Administra[ie Local];
- Centrul |colar Pentru Educa[ie Incluziv] |imleu-Silvaniei;
- Centrul |colar Pentru Educa[ie Incluziv] @@Speran[a@@ Zal]u;
- Inspectoratul |colar Jude[ean S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr. 1
din 28 ianuarie 2019

RE{EAUA UNIT}{ILOR DE ÎNV}{}MÂNT SPECIAL DE STAT
CARE VOR FUNC{IONA ÎN JUDE{UL S}LAJ ÎN ANUL |COLAR 2019-2020
RE{EA PROPUS} 2019-2020
Nr.
crt.

Jude[

Mediu

Urban/Rural

Denumirea unit][ii de înv][]mânt cu personalitate juridic]-Adres], nr.telefon/fax/e-mail/niveluri de
ÎNV}{}MÂNT SPECIAL

înv][]mânt

CENTRUL |COLAR PENTRU EDUCA{IE INCLUZIV} |IMLEU-SILVANIEI Loc.|imleu Silvaniei,
str.Nicolae B]lcescu, nr.19, 450033
1.

S}LAJ

URBAN

Tel: 0260-678241, Fax: 0260-678241,

e-mail: centrulscolar_simleu@yahoo.com
(primar, gimnazial, profesional)

CENTRUL |COLAR PENTRU EDUCA{IE INCLUZIV}@@SPERAN{A@@ ZAL}U - Loc.Zal]u,
2.

S}LAJ

str.Cri\an,nr.4,

URBAN

Tel: 0729830619,
e-mail: centrulscolar_simleu@yahoo.com
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(pre\colar, primar, gimnazial, profesional)

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA Nr.2
din 28 ianuarie 2019
pentru modificarea componen[ei nominale a Autorit][ii Teritoriale de Ordine Public] S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[a ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 442 din 14 .01.2019 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 443 din 14.01.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea \i func[ionarea Poli[iei Române, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 5, art. 7 \i ale art. 9 din Anexa nr. 1 la Hot]rârea Guvernului nr. 787/2002 privind Regulamentul de
organizare \i func[ionare a Autorit][ii Teritoriale de Ordine Public];
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se constat] încetarea mandatului de membru în cadrul Autorit][ii Teritoriale de Ordine Public] S]laj, a domnului
|tirb Miron Aurel, ca urmare a încet]rii exercit]rii func[iei de \ef al Inspectoratului de Poli[ie Jude[ean S]laj.
Art.2. Se valideaz] desemnarea nominal], ca membru în cadrul Autorit][ii Teritoriale de Ordine Public] S]laj, a domnului
Terhe\ Gabriel Marin, împuternicit s] exercite func[ia de \ef al Inspectoratului de Poli[ie Jude[ean S]laj.
Art.3. Cu data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, se modific] în mod corespunz]tor art.1 \i art.3 lit. a) din Hot]rârea
Consiliului Jude[ean nr. 188 din 29 noiembrie 2016 privind validarea Autorit][ii Teritoriale de Ordine Public] S]laj, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Autoritatea Teritorial] de Ordine Public] S]laj.
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Autoritatea Teritorial] de Ordine Public] S]laj;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- persoanele prev]zute la art. 1 \i art.2.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA Nr.3
din 28 ianuarie 2019
privind stabilirea componen[ei Colegiului director
al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr.692din17.01.2019 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 693 din 17.01.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art.14 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare \i func[ionare ale
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serviciilor publice de asisten[] social] \i a structurii orientative de personal;
- art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se stabile\te componen[a Colegiului director al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului
S]laj, dup] cum urmeaz]:
PRE|EDINTE:
- Vlaicu Cosmin-Radu - secretarul jude[ului;
MEMBRII:
- Mila\ Violeta - director executiv, Direc[ia General] deAsisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Ba\a Alexandru - director executiv adjunct, Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Magda\ Natalia - Carmen - director executiv adjunct, Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Pop Angela- \ef serviciu, serviciul finan[e, buget-contabilitate, Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia
Copilului S]laj;
- Zaharia Sorin-Dan - \ef serviciu, serviciul resurse umane informatic, strategii, programe, proiecte în domeniul asisten[ei
sociale \i managementul calit][ii serviciilor sociale, Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Porumb Daniela - \ef serviciu, serviciul de evaluare complex] a copilului, Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i
Protec[ia Copilului S]laj;
- Dosa Victoria - \ef serviciu, serviciul de monitorizare \i management de caz a copilului aflat în plasament la o persoan] sau
ofamilie, tutel] \i plasament în servicii sociale rezidente, Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Ilea Rodica - \ef serviciu, serviciul management de caz pentru copiii afla[iîn plasament la asisten[i maternali, Direc[ia
General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Pu\ca\ Laurian Mihai - \ef birou, biroul management de caz pentru adul[i, monitorizare servicii sociale \i asisten[]
persoane vârstnice, Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Fechete Lumini[a Eugenia - director, Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj;
- Pop Cristina Florina - director, Centrul |colar pentru Educa[ie Incluziv] @@Speran[a@@ Zal]u;
- Gârdan Melania Maria - director, Centrul Jude[ean de Resurse \i de Asisten[] Educa[ional] S]laj;
Art. 2. Cu data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, î\i înceteaz] aplicabilitatea Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr.
2 din 19 ianuarie 2018.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] membrii colegiului.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- membrii Colegiului director al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA Nr.4
din 28 ianuarie 2019
pentru aprobarea Raportului privind stadiul realiz]rii m]surilor pentru anul 2018 stabilite prin
Planul de men[inere a calit][ii aerului în jude[ul S]laj pentru perioada 2018-2022
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 655 din 17.01.2019 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 654 din 17.01.2019 al Direc[iei arhitect \ef;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjur]tor, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Hot]rârii nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a
planurilor de ac[iune pe termen scurt \i a planurilor de men[inere a calit][ii aerului;
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- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) \i ale alin. (3) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] Raportul privind stadiul realiz]rii m]surilor pentru anul 2018, stabilite prin Planul de men[inere a calit][ii
aerului în jude[ul S]laj pentru perioada 2018-2022, prev]zut în anexa, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia arhitect \ef;
- Comisia tehnic] la nivel jude[ean pentru planul de men[inere a calit][ii aerului.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia arhitect \ef;
- Comisia tehnic] la nivel jude[ean pentru planul de men[inere a calit][ii aerului.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.4
din 28 ianuarie 2019

Raportul privind stadiul realiz]rii m]surilor pentru anul 2018
stabilite prin Planul de men[inere a calit][ii aerului în jude[ul S]laj pentru perioada 2018-2022
Raport referitor la stadiul realiz]rii m]surilor pentru anul 2018
Cod scenariu

M]sur]

complex

SC 1

Responsabil

Extindere re[ele gaz în |imleu Silvaniei

Stadiul realiz]rii m]surilor pân] în anul 2018

Prim]ria |imleu Silvaniei

Costuri \i surse de finan[are

Termen de realizare

-

2020

10,789 mil RON

2017-2021

În 2018 extinderea conductei de gaz în |imleu Silvaniei s-a
realizat pe urm]toarele str]zi: -Rozelor – 76 metri;
-Victor Gaga \i Al. S. Sulutiu - 572 metri;
-zona blocurilor B5-B8 – 125 metri;
-Corneliu Coposu – 360 metri;

-Soarelui (partea a doua) – 528 metri;
-Livezilor – 64 metri;

-Stephanus Martonffy \i Lunei – 280 metri;
-Sibiului – 86 metri;

-Demetrie Coroianu – 584 metri;

-Ialomi[ei \i Marului – 886 metri.
SC 2

Reabilitarea termic] a locuin[elor \i cl]dirilor
publice 100 %

Prim]ria Municipiului Zal]u

11 blocuri în reabilitare

19 blocuri în curs de încheiere a contractului de finan[are
4 cl]diri publice cu contracte semnate în 2018

Prim]ria Ora\ului Jibou
Prim]ria Ora\ului |imleu
Silvaniei

SC 3

15,484 mil. RON

Cre\terea mobilit][ii durabile la nivelul centrelor

Prim]ria Ora\ului Jibou

urbane din jude[

26,125 mil RON
-

2017-2020

19 apartamente reabilitate pe str. Partizanilor, bl. B19

-

-

2017-2020

Modernizarea str]zilor: Eroilor, Izvorului, Viitorului,

1892971 RON, bugetul local

Amurgului \i acces Parc industrial din ora\ul Jibou.

Modernizarea str]zilor din localit][ile Husia, Cuceu, \i Var.

2017-2020

Modernizarea trotuarelor de pe strada Garoafelor \i strada 1

272510 RON, bugetul local

Rigole în satul Rona

255113 RON, bugetul local

Mai

Prim]ria Ora\ului |imleu

-

2017- 2020

Silvaniei

Extinderea \i modernizarea parcului auto pentru
transportul în comun în Zal]u 10 autobuze, 7
microbuze EURO VI

Prim]ria Municipiului Zal]u

Achizi[ia a 6 autobuze EURO IV

Contract de finan[are în curs de semnare pentru achizi[ia a 20 de
autobuze electrice

1,779 mil RON

2020

54,281 mil RON

Extinderea transportului în comun în zona periurban]

-

a municipiului Zal]u în func[ie de noile investi[ii \i
noile locuri de munc] ap]rute
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-

2020

Fluidizarea traficului în municipiul Zal]u prin

-

sistemul de semaforizare @@UNDA VERDE@@;

Reconfigurarea intersec[iei Corneliu Coposu Avram Iancu, Lajos Kossuth- Andrei \aguna,

-

2019

-

2019

6,736 mil RON

2019

-

2019

-

2019

0,872 mil RON

2019

8,897 mil RON

2019

Andrei |aguna - Gh. Laz]r

Optimizarea re[elei \i serviciilor de transport

Cerere de finan[are depus] în 2018 pentru sistemul

Îmbun]t][irea sistemului de management al

Aprobare politic] public] privind managementul parc]rilor

public

eticheting, informare cet][eni, monitorizare flota

parc]rilor

(inclusiv implementare plat] parcare prin SMS)

Amenajarea de noi spa[ii de parcare (zonele

-

Spital, Cri\an, Orors \i Tribunal)

Promovarea transportului electric prin amplasarea

Cerere de finan[are depus] la AFM în decembrie 2018

de puncte de alimentare pentru ma\inile electrice
\i hibride

Modernizare str]zi, trotuare, lucr]ri de art],

Str. 22 Decembrie tronson-1 - lucr]ri în derulare

amenajare piste biciclete

Str. Stadion - lucrare finalizat]

1,382 mil RON

Str. Clo\ca - lucrare finalizat]
Cereri

de

mobilitate:

finan[are

pentru modernizare

culoare

de

1,664 mil RON

1. Str. 22 Decembrie tronson 2
2. Str. Gh. Doja

111,772 mil RON

3. Str. Avram Iancu- C. Coposu
4. Str. S. B]rnu[iu – V. Gelu
5. Blv. M. Viteazu

Str. T. Vladimirescu – Porollisum- Cet][ii
Promovarea mijloacelor alternative de deplasare (pietonal) Pietonizarea str]zii Unirii
SC 4

Cre\terea mobilit][ii durabile la nivelul centrelor
rurale din jude[:

Consiliul Jude[ean S]laj

23,013 mil RON

Se afl] în preg]tire documenta[iile necesare pentru

demararea achizi[iilor având ca obiect proiectarea lucr]rilor,

Reabilitare \i modernizare: DJ108D: Cri\eni

realizarea activit][ilor de supraveghere, informare

Cehu Silvaniei (DJ196), km 0+000 - 22+693

Sunt în etapa de evaluare a ofertelor achizi[iile pentru

(DN1H) -

publicitate \i audit.

-

2022

-

2020

\i

proiectarea lucr]rilor (faza PT ), informare \i publicitate \i
audit.

Au fost semnate: Contractul nr. 7510/22.05.2018, având ca
obiect prestarea serviciilor de audit financiar;

Contractul nr. 6357/03.05.2018, având ca obiect servicii de
informare \i publicitate.
Reabilitare \i modernizare: DJ108A: lim. jud.

Au fost semnate:

Bogdana: km 7+400 - 19+000

serviciilor de audit financiar;

Cluj -

Contractul nr. 15160/ 20.11.2017, având ca obiect prestarea
Contractul nr. 15240/ 21.11.2017, având ca obiect servicii de
informare \i publicitate.

În procedura de achizi[ie aferent] contractului de proiectare
+ execu[ie lucr]ri a fost lansat] înaintea semn]rii

contractului de finan[are \i a parcurs toate etapele specifice,
conform legisla[iei în vigoare, inclusiv întocmirea raportului
procedurii.

A fost semnat contractul de servicii nr.13091 din
12.09.2018, având ca obiect Servicii de asisten[] tehnic] din
partea dirigin[ilor de \antier în cadrul proiectului \i a fost
emis Ordinul de începere a serviciilor.
Reabilitare \i modernizare: DJ 110: M]ieri\te-

Este în curs de atribuire contractul de proiectare \i execu[ie

-

2021

Reabilitare \i modernizare: DJ 109E: Rus –

Este în preg]tire documenta[ia pentru contractul de achizi[ie

-

2021

Doh-Dumusl]u-Carastelec, km 0+000 - 16+475
Buza\ -Lozna, km 28+320 - 49+350

PT
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Reabilitare \i modernizare: DJ 196: lim. jud.

A fost semnat Contractul de proiectare \i execu[ie nr.11426

28+000-28+900, 36+080-43+150

Lucr]rile au început în baza Ordinului de începere nr. 7851

Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km

-

2019

-

2021

-

2017- 2020

Bugetul de stat

anual

Bugetul de stat

anual

2,6 mil RON

2018

Bugetul de stat

permanent

Bugetul de stat

permanent

din 10.08.2016;

din 03.07.2017 având ca dat] men[ionat] pentru începerea
lucr]rilor 17.07.2017;

Durata de execu[ie a lucr]rilor, conform contractului, este de
24 luni de la data men[ionat] în Ordinul de începere;

Lucr]rile executate reprezint] un procent de 9 % din total
contract de execu[ie lucr]ri;

Au fost semnate contractele pentru: servicii de informare \i
publicitate,

servicii

de

supraveghere a lucr]rilor;
Reabilitare: DJ 191C: Nu\fal]u – Crasna – Zal]u

audit

financiar,

servicii

de

În urma derul]rii procedurilor de atribuire au fost semnate

- Creaca

urm]toarele contracte:

contractul de servicii de publicitate nr. 14620/09.11.2017;
contractul de servicii de audit 15331/22.11.2017;

contractul de asisten[] tehnic] din partea proiectantului nr.

10827/24.07.2018

În perioada imediat urm]toare va fi semnat \i contractul de
execu[ie lucr]ri \i contractul de supraveghere.
SC 5

SC 7

Reabilitarea/ modernizarea drumurilor jude[ene,
poduri Valea Crasnei, |imleu Silvaniei - Moiad

Campanii de control \i monitorizare a activit][ilor

industriale din zonele rurale \i implementarea de

Consiliul Jude[ean S]laj

limit]

achizi[ie public] având ca obiect execu[ia de lucr]ri pentru
poduri pe DJ 108F.

Agen[ia pentru protec[ia
mediului S]laj

Atribu[iile sunt îndeplinite în procent de 100 % prin
obliga[iile legale impuse titularilor, prin autoriza[iile de
mediu emise pentru activit][ile desf]\urate.

m]suri specifice pe tipuri de activitate pentru

men[inerea indicatorului PM10 sub valoarea

Sunt în preg]tire documentele pentru ini[ierea procedurii de

Garda Na[ional] de mediu –

Au fost efectuate un num]r de 48 inspec[ii planificate la

Comisariatul Jude[ean S]laj

agen[i economici care î\i desf]\oar] activitatea în mediul

rural \i de[in surse de emisii de poluan[i în atmosfer]
(prelucrare lemn, exploatare piatr], prelucrare piatr],
transport, etc.).

SC 8

Reducerea consumului de energie din sectorul

SC 9

Campanii de prevenire \i sanc[ionare a arderii

industrial

Agent economic- SC

Realizat

OVIPRODCOM SRL
CRI|ENI

de\eurilor de orice tip în afara instala[iilor
autorizate \i în aer liber, în baza art.

98,

paragraful (2) litera a din OUG 195/2005 cu
complet]rile \i modific]rile ulterioare.

Agen[ia pentru protec[ia
mediului S]laj

Garda Na[ional] de mediu –
Comisariatul Jude[ean S]laj

Atribu[iile sunt îndeplinite în procent de 100 % prin
obliga[iile legale impuse titularilor, prin autoriza[iile de
mediu emise pentru activit][ile desf]\urate.

În perioada martie- aprilie 2018 au fost efectuate un num]r

de 57 controale tematice la toate UAT-urile din jud. S]laj,
inspec[ii care au vizat modul de gestionare al de\eurilor.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA Nr.5
din 28 ianuarie 2019
pentru modificarea tarifului de depozitare aplicabil serviciului public
de salubrizare al jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr.731 din 18.01.2019 a Pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.729 din 18.01.2019 al Direc[iei dezvoltare \i investi[ii;
- Contractul de delegare nr.1865/2015 privind concesionarea gestiunii serviciului public de salubrizare al jude[ului S]laj
- componenta TTPD;
- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul de\eurilor, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.8 alin.(3) lit. k) din Legea serviciilor comunitare de utilit][i publice nr.51/2006, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.4 \i art.7 din Legea serviciului de salubrizare a localit][ilor nr.101/2006, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- prevederile OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
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tarifelor pentru activit][ile specifice serviciului de salubrizare a localit][ilor;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) \i f) coroborate cu cele ale alin. (5) lit. a) pct.13 din Legea administra[iei publice locale
nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se modific] tariful de depozitare aplicabil serviciului public de salubrizare al jude[ului S]laj, la valoarea de 91,22 lei/ton].
Art. 2. Contractul de delegare nr.1865/2015 privind concesionarea gestiunii serviciului public de salubrizare al jude[ului
S]laj - componenta TTPD se modific] în mod corespunz]tor prin încheierea unui act adi[ional.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
- Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S]laj@@.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
INSTITU{IA PREFECTULUI

ORDINUL NR.80
din 07.02.2019
privind reorganizarea Comisiei de Analiz] Tehnic]

Având în vedere:
- Referatul nr. 1142 din 04.02.2019 privind emiterea Ordinului Prefectului pentru reorganizarea Comisiei de
Analiz] Tehnic];
- O.U.G. nr. 195/2005, aprobat] cu modific]ri prin Legea nr. 265/2006 privind protec[ia mediului, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice \i private asupra mediului;
- Ordinul M.M.P. nr. 19/2010, pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvat] a efectelor poten[iale
ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autoriza[iei integrate de mediu.
- Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autoriza[iei de mediu, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 26, alin (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul \i institu[ia prefectului, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare, Prefectul Jude[ului S]laj emite urm]torul

ORDIN:
Art.1 Se reorganizeaz] Comisia de Analiz] Tehnic] la nivelul jude[ului S]laj, în urm]toarea componen[]:
Pre\edinte: - Dr. ing. GREC AURICA - director executiv - Agen[ia pentru Protec[ia Mediului S]laj
Membrii:
Nume/prenume

Institu[ia

LABO DANIEL

Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj

RA{IU TATIANA

Consiliul Jude[ean S]laj

CPT. POP IONU{ FLAVIU

Inspectoratul pentru Situa[ii de Urgen[] @@Porolissum@@ al Jude[ului S]laj

CPT. KEREKES ROBERT
CPT. GÂLG}U SORIN
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CIUC} ANDREI
NEMETI MARIA

SÎRB VERONICA LILIANA

Inspectoratul Teritorial de Munc] S]laj
Direc[ia de S]n]tate Public] S]laj

BERESCHI COTU{ RAUL CALIN
CORB MARIANA AURORA

CHEREJI IOANA ALEXANDRA
CRI|AN VIOREL

MARIAN FLORIN LUCIAN
PORUMB IOAN GAVRIL

Garda Na[ional] de Mediu - Comisariatul Jude[ean S]laj

RIZA ADELU{A
SUCITU IRINA

TAMA| DAN DUMITRU
{ICO NICOLAE

Inspectoratul Jude[ean în Construc[ii S]laj

BARTHA ISTVAN

Oficiul pentru Studii Pedologice \i Agrochimice S]laj

POP BOGDAN EMIL

Direc[ia Silvic] S]laj

COJAN |TEFAN

Garda Forestier] Jude[ean] S]laj

CHIORAN R}ZVAN

Direc[ia Sanitar] Veterinar] \i pentru Siguran[a Alimentelor S]laj

OLAR DORINA

ANAR, ABA Some\-Tisa, Sistemul de Gospod]rire a Apelor S]laj

|IMONCA SORIN
BODONI ANNA

ANAR, ABA Cri\uri

HARANI TUDOR

Oficiul Jude[ean pentru Finan[area Investi[iilor Rurale S]laj

LAKATOS ALEXANDRU

Oficiu de Cadastru \i Publicitate Imobiliar] S]laj

NAGY SZABOLCS

S.C. Compania de Ap] Some\ S.A. – Sucursala Zal]u

EMBER CORNEL

ANIF, Filiala Teritorial] de Îmbun]t][iri Funciare Tisa - Some\ - Unitatea de Administrare S]laj

CULIC DAN

Direc[ia Jude[ean] pentru Cultur] S]laj

ERDEI CSILLA

G}VR} TEREZIA

PETRE VLAD ANDREI

Prim]ria Municipiului Zal]u

PER|E ADINA

Prim]ria Ora\ului |imleu Silvaniei

ERDEI ESZTER

Prim]ria Ora\ului Cehu Silvaniei

PASKUCZA SZARITA

Prim]ria Ora\ului Jibou

NU A NOMINALIZAT REPREZENTANT

Agen[ia Na[ional] de Resurse Minerale CIT Cluj

Art.2 Comisia de Analiz] Tehnic] este un organism consultativ, f]r] personalitate juridic] ce func[ioneaz] pe lâng]
Agen[ia pentru Protec[ia Mediului S]laj.
Art.3 Membrii Comisiei de Analiz] Tehnic] vor fi convoca[i în scris de c]tre Agen[ia pentru Protec[ia Mediului S]laj, în
totalitate sau par[ial, în func[ie de specificul activit][ilor analizate.
Art.4 Comisia de Analiz] Tehnic] func[ioneaz] în baza regulamentului de organizare \i func[ionare, aprobat prin decizie
de c]tre de directorul executiv al Agen[iei pentru Protec[ia Mediului S]laj.
Art.5 Cu data emiterii prezentului Ordin î\i înceteaz] valabilitatea Ordinul prefectului nr. 99 din 04.04.2018.
Art.6 Prezentul Ordin se comunic] la:
- membrii Comisiei de Analiz] Tehnic];
- Monitorul Oficial al Jude[ului S]laj;
- Direc[ia General] pentru Rela[iile cu Institu[iile Prefectului.

PREFECT,
FLORIN FLORIAN
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.6
din 31 ianuarie 2019
privind aprobarea documenta[iei de urbanism pentru
@@Plan Urbanistic de Detaliu schimbare destina[ie din cas] în spa[iu comercial,
extindere \i recompartimentare@@, str. Corneliu Coposu, nr. 1
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere: Referatul Direc[iei Urbanism nr. 68004 din 05.11.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 236 din 06.03.2018 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 68004 din 05.11.2018;
V]zând Raportul inform]rii \i consult]rii proprietarilor imobilelor vecine celei pentru care s-a întocmit PUD, cu nr. 63262
din 15.10.2018, nr. 3317/18.01.2019, precum \i Avizul Arhitectului \ef nr.1 din 22.01.2019;
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 pentru @@Plan Urbanistic de Detaliu schimbare destina[ie din cas] în spa[iu
comercial, extindere \i recompartimentare@@, str. Corneliu Coposu, nr. 1, beneficiari H]\m]\an Augustin \i so[ia H]\m]\an
Dana Adina, documenta[ie anex], 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 pentru @@Plan Urbanistic de Detaliu schimbare destina[ie din
cas] în spa[iu comercial, extindere \i recompartimentare@@, str. Corneliu Coposu, nr. 1, este de 2 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
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 7
din 31 ianuarie 2019
privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuin[elor de tip ANL
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatul comun al Direc[iei Patrimoniu \i al Direc[iei Economice nr. 1962 din 11.01.2019;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zal]u;
- Prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiin[area Agen[iei Na[ionale pentru Locuin[e;
- Prevederile art. 19^2 din Hot]rârea 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;
- În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a - pct. 17, art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/
2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art. 1. (1) Aprobarea Regulamentului de vânzare a locuin[elor de tip ANL, întocmit conform prevederilor Legii nr. 152/
1998 privind înfiin[area Agen[iei Na[ionale pentru Locuin[e \i a Hot]rârii 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, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, în scopul vânz]rii locuin[elor de tip ANL (locuin[e ANL=locuin[e pentru
tineri destinate închirierii, realizate în condi[iile Legii nr. 152/1998 privind înfiin[area Agen[iei Na[ionale pentru Locuin[e,
care fac obiectul propriet][ii private a statului \i sunt administrate de autorit][ile administra[iei publice locale ale unit][ilor
administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate), ce constituie Anexa nr.1 la prezenta hot]râre.
(2) Contractul cadru de vânzare cu plata integral] a pre[ului, contractul cadru de vânzare cu plata în rate lunare, lista
privind actele necesare cump]r]rii locuin[elor pentru tineri destinate închirierii \i cererea pentru cump]rarea locuin[elor ANL
constituie Anexele nr. 1 - 4 la Regulamentul de vânzare a locuin[elor de tip ANL.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Patrimoniu.
Art. 3. 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 Patrimoniu; CRP;
- 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.31
din 31 ianuarie 2019
privind aprobarea noilor tarife practicate de SADP Zal]u pentru serviciile prestate în Complexul
Agroalimentar Central \i Pia[a Astralis din Municipiul Zal]u, prin completarea Anexei nr.3 la
Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.384 din 29.11.2018, cu modific]rile ulterioare
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatul comun al Direc[iei tehnice \i al Direc[iei economice nr. 3909 din 21.01.2019;
- Rapoartele Comisiilor de specialitate ale consiliului local;
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- Adresa înregistrat] la Prim]ria Municipiului Zal]u sub nr. 3555 din 21.01.2019 formulat] de SADP Zal]u;
- Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 384/29.11.2018 privind stabilirea impozitelor \i taxelor locale, a
tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u, pentru anul
2019, cu modific]rile ulterioare;
- Avizul favorabil al Comisiei de analiz], stabilire, ajustare sau modificare a pre[urilor \i tarifelor aferente serviciilor de
utilit]ti publice nr. 3908/ 21.01.2019;
În baza art. 36 alin.(4) lit. c) \i art. 45 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] noile tarife ce se vor practica de SADP Zal]u pentru serviciile prestate în Complexul Agroalimentar
Central \i Pia[a Astralis din Municipiul Zal]u, prin completarea Anexei nr.3 la Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului
Zal]u nr. 384/29.11.2018, cu modific]rile ulterioare, astfel:
1. Completarea Anexei nr.3. punct 1 - Tarife practicate pentru utilizarea locurilor publice în Complex agroalimentar
central, cu urm]toarele tarife:
DENUMIRE TARIF

UM

Tarif rezervare lot în suprafa[] de 15mp pe platforma dinspre CNS

TARIF

Lei/Lun]/lot

130

Tarif pornire la licita[ie rezervare lot în suprafa[a de 15mp pe platforma dinspre CNS, Lei/Lun]/lot

130

Tarif rezervare lot în suprafa[] de 10mp la subsolul complexului

Lei/Lun]/lot

130

Tarif pornire la licita[ie rezervare lot în suprafa[] de 10mp la subsolul complexului, la Lei/Lun]/lot

130

la solicit]ri

solicit]ri

Tarifele includ TVA
2. Completarea Anexei nr.3, punct 2 - Tarife practicate pentru utilizarea locurilor publice în Hala agroalimentar] Astralis
(Pia[a Astralis), cu urm]toarele tarife:
DENUMIRE TARIF

UM

Tarif rezervare lot in suprafa[] de 15mp pe platforma exterioar]
Tarif pornire la licita[ie rezervare lot în suprafa[] de 15mp pe platforma
exterioar], la solicit]ri

TARIF

Lei/Lun]/lot

130

Lei/Lun]/lot

130

Tarifele includ TVA
Art.2 Tarifele de la punctele 1 \i 2 de mai sus se vor aplica numai pentru chiria\ii permanen[i (în baza unor contracte de
închiriere) ai halelor agroalimentare.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Serviciul de Administrare a Domeniului Public 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];
- Direc[ia tehnic];
- Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zal]u;
- aducere la cuno\tin[] public].

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
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.
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