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HOT}RÂREA Nr.48 din 21 octombrie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici \i
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HOT}RÂREA Nr.51 din 21 octombrie 2019 privind modificarea coeficien[ilor de ierarhizare/ grile
de salarizare / salarile de baz] pentru postul vacant \ef birou din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei S]l][ig încep]nd cu data de 01.11.2019
HOT}R}REA Nr.52 din 21 octombrie 2019 privind aprobarea modific]rii Planului de achizi[ii
publice pe anul 2019
HOT}R~REA Nr.53 din 21 octombrie 2019 privind aprobarea planului de investi[ii al Comunei
S]l][ig aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu finan[are din fondul 'ntre[inere,
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HOT}RÂREA Nr.54 din 21 octombrie 2019 privind aprobarea pre[ului pentru valorificarea masei
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI S}L}{IG

HOT}RÂREA Nr.46
din 21 octombrie 2019
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2019 al comunei S]l][ig
Consiliul Local al Comunei S]l][ig, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei S]l][ig, înregistrat] sub nr.4081 din 16.10.2019;
- Raportul compartimentului de resort, biroul Buget - Contabilitate nr.4111 din 18.10.2019;
- raportul \i avizul favorabil nr.4130 din 21.10.2019 a comisiilor de specialitate;
- prevederile Legii 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, art. 139 alin. (3) lit. @@a@@ din O.U.G
nr.57/2019, privind Codul administrativ;
- LEGEA nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;
- În temeiul art. 136 alin.(1), din O.U.G nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] rectificarii bugetului local pe trimestrul IV din anul 2019, dup] cum urmeaz]:
lei
VENITURI
DENUMIRE INDICATOR

COD INDICATOR

Maj. Trim IV 2019

Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea

43.31

75684

Programe FEADR-Sume primate in contul

48.04.01

227766

proiectelor din PNDR 2014-2020

platilor effectuate in anul curent
TOTAL

303450

CHELTUIELI

lei
CHELTUIELI
DENUMIRE INDICATOR

COD INDICATOR

Maj. Trim IV 2019

Camine culturale

67.02.03.07

164000

Obiecte de inventar

20.05.30

44000

Alte active fixe

71.01.30

120000

Alte servicii in domenile locuinteklor,

70.02.50

40000

Alte active fixe ( inclusive reparatii capitale )

71.01.30

40000

Drumuri si poduri

84.02.01

44000

- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

20.01.30

44000

-

Red. Trim. IV 2019

( inclusiv reparatii capitale )

serviciilor si dezvoltarii comunale

functionare
TOTAL

204000

44000

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]r`ri se încredin[eaz] domnul primar - Petkes Andrei
Art.3. Prezenta hot]r`re se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Biroul buget - contabilitate, resurse umane, impozite \i taxe locale, achizi[ii publice;
- Primarul Comunei S]l][ig;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[];
- Afi\ier.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Petkes Istvan
2

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Mate Angela-Irina

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

HOT}RÂREA Nr.47
din 21 octombrie 2019
privind aprobarea devizului general actualizat \i indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de
investi[ii @@Înfiin[are grup sanitar la |coala Primar] No[ig, Comuna S]l][ig, Jude[ul S]laj@@
Consiliul Local al Comunei S]l][ig, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei S]l][ig, înregistrat] sub nr.4082 din 16.10.2019;
- Referatul de specialitate înregistrat sub nr.4083 din 16.10.2019;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4131 din 21.10.2019;
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finan[ele publice locale cu modific]rile si complet]rile
ulterioare, art.291, alin (1) ;lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Hot]rârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul - cadru al documenta[iilor
tehnico-economici aferente obiectivelor/proiectelor de investi[ii finan[ate din fonduri publice;
În temeiul art. 129, alin.(4), lit. d) \i art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1. Aprobarea devizului general actualizat \i indicatorii tehnico - economici pentru obietivul de investi[ii @@Înfiin[are
grup sanitar la |coala Primar] No[ig, Comuna S]l][ig, Jude[ul S]laj@@ conform Anexaei nr.1 \i Anexei nr.2, parte integrant]
din prezenta hot]r]re.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se împuternice\te primarul COMUNEI S}L}{IG.
Art.3. Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate
cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.4. Prezenta hot]r`re se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Comunei S]l][ig;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[];
- Afi\ier;

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Petkes Istvan

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Mate Angela-Irina

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

HOT}RÂREA Nr.48
din 21 octombrie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici \i devizul general actualizat pentru obiectivul de
investi[ii @@Extindere re[ea de alimentare cu ap] potabil] \i canalizare în localit][ile S]l][ig, Bulgari,
Deja@@ Comuna S]l][ig, jude[ul S]laj @@DIN CADRUL PROGRAMULUI NA{IONAL DE
DEZVOLTARE LOCAL} SUBPROGRAMUL @@MODERNIZAREA SATULUI ROM~NESC@@
Consiliul Local al Comunei S]l][ig, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei S]l][ig, înregistrat] sub nr.44084 din 16.10.2019;
- Referatul de specialitate înregistrat sub nr.4085 din 16.10.2019;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4132 din 21.10.2019;
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finan[ele publice locale cu modific]rile si complet]rile ulterioare, art.291, alin (1);
lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Hot]rârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul - cadru al documenta[iilor tehnico-economici
aferente obiectivelor/proiectelor de investi[ii finan[ate din fonduri publice;
În temeiul art. 129, alin.(4), lit. d) \i art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
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HOT}R}|TE:

Art.1. Aprobarea devizului general actualizat \i indicatorii tehnico - economici pentru obietivul de investi[ii @@ Extindere re[ea de alimentare
cu ap] potabil] \i canalizare în localit][ile S]l][ig, Bulgari, Deja @@Comuna S]l][ig, jude[ul S]laj @@ DIN CADRUL PROGRAMULUI
NA{IONAL DE DEZVOLTARE LOCAL} SUBPROGRAMUL @@MODERNIZAREA SATULUI ROM~NESC@@ conform Anexei nr.1
\i Anexei nr.2, parte integrant] din prezenta hot]r]re.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se împuternice\te primarul COMUNEI S}L}{IG.
Art.3. Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate cu prevederile
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.4. Prezenta hot]r`re se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Comunei S]l][ig;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[];
- Afi\ier.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Petkes Istvan

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Mate Angela-Irina

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI S}L}{IG
HOT}R~REA Nr.49
din 21 octombrie 2019
privind aprobarea modific]rii \i complet]rii Anexei Nr.1 la HCL nr.42/27.09.2019
privind instituirea unor facilit][i fiscale potrivit prevederilor O.G nr.6/05.08.2019
Consiliul Local al Comunei S]l][ig, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei S]l][ig nr. 4086 din 16.10.2019;
- Referatul secretarului înregistrat sub nr.4087 din 16.10.2019, privind aprobarea modific]rii \i complet]rii Anexei Nr.1 la HCL nr. 42/
27.09.2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale potrivit prevederilor O.G nr.6/05.08.2019;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4133 din 21.10.2019;
- prevederile art. 81alin.(2) , si art.8 alin.(4) ,din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor;
- prevederile art. 129 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
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 alin.1 lit.a din OUG nr. 57 privind Codul
Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] modificarea Anexei Nr.1 la Hot]rârea Consiliului Local S]l][ig nr. 42/27.09.2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale
potrivit prevederilor O.G nr.6/05.08.2019.
Art.2. La art.1 alin.(1) din Anexa Nr. 1 se modific] \i va avea urm]torul cuprins @@ Prezenta procedur] se aplic] pentru obliga[iile fiscale
datorate bugetului UAT S]l][ig de c]tre debitorii- personae juridice, personae fizice sau entit][i f]r] personalitate juridic] care figureaz] la data
aprob]rii prezentei proceduri cu obliga[ii fiscale principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv \i administrate de organul fiscal al
Prim]ria S]l][ig sub un milion lei.Pot beneficia de prevederile prezentei proceduri \i debitorii persoane fizice sau entit][i f]r] personalitate
juridic], care au obliga[ii fiscale principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un million lei sau mai mari.@@
Art.3. Celelalte articole ale HCL nr.42/27.09.2019 r]m]n neschimbate.
Art.4. Cu ducerea la 'ndeplinire se 'ncredin[eaz] primarul Petkes Andrei.
Art.5. Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate cu prevederile
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.6. Prezenta hot]r`re se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Biroul buget - contabilitate, resurse umane, impozite \itaxe locale, achizi[ii publice;
- Primarul Comunei S]l][ig;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[];
- Afi\ier.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Petkes Istvan
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Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Mate Angela-Irina

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

HOT}R~REA Nr.50
din 21 octombrie 2019
privind modificarea \i revocarea par[ial] a HCL nr.45/27.09.2019 privind scoaterea la licita[ie
public] deschis] a unui imobil în suprafa[] de 130 mp C]minul vechi - imobil aflat în domeniul public
al comunei S]l][ig, jude[ul S]laj, situat în sat No[ig, în vederea închirierii
Consiliul Local al Comunei S]l][ig, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei S]l][ig nr.4088 din 16.10.2019;
- Referatul secretarului înregistrat sub nr.4101 din 17.10.2019, privind revocarea par[ial] a HCL nr.45/27.09.2019 privind scoaterea la
licita[ie public] deschis] a unui imobil în suprafa[] de 130 mp C]minul vechi - imobil aflat în domeniul public al comunei S]l][ig, jude[ul S]laj,
situat în sat No[ig, în vederea închirierii;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4134 din 21.10.2019;
- prevederile art. 81alin.(2) , si art.8 alin.(4) , din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic] legislativ] pentru elaborarea actelor;
- prevederile art. 129 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
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 alin.1 lit.a din OUG nr. 57 privind Codul
Administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] modificarea art.7din HCL nr.45/27.09.2019 care va avea urm]torul cuprins @@Pre[ul de pornire la licita[ie pentru închirierea
imobilului men[ionat la art. 1 este de 150 lei, iar pasul de licita[ie este de 5%, pre[ul minim la închiriere fiind de 150 lei/lun].
Art.2. Se aprob] modificarea Caietului de sarcini la Cap. D pre[ul minim de pornire la licita[ie, respectiv chiria minim], se modific] \i va avea
urm]torul cuprins @@Pre[ul minim de pornire la licita[ie este de 150 lei.
Art.3. Se revoc] art.8 \i art.9 din HCL nr.45/27.09.2019 privind scoaterea la licita[ie public] deschis] a unui imobil în suprafa[] de 130 mp
C]minul vechi - imobil aflat în domeniul public al comunei S]l][ig, jude[ul S]laj, situat în sat No[ig în vederea închirierii;
Art.4. Celelalte articole ale HCL nr.45/27.09.2019 r]m]n neschimbate.
Art.5. Cu ducerea la 'ndeplinire se 'ncredin[eaz] primarul Petkes Andrei.
Art.6. Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate cu prevederile
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.7. Prezenta hot]r`re se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Comunei S]l][ig;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[];
- Afi\ier.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Petkes Istvan

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Mate Angela-Irina

HOT}RÂREA Nr.51
din 21 octombrie 2019
privind modificarea coeficien[ilor de ierarhizare/ grile de salarizare / salarile de baz] pentru postul
vacant \ef birou din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei S]l][ig încep]nd cu data
de 01.11.2019
Consiliul Local al Comunei S]l][ig, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului înregistrat] sub nr.4105 din 17.10.2019;
- raportul de specialitate al responsabilului resurse umane înregistrat sub nr.4106 din 17.10.2019;
- raportul \i avizul favorabil nr....al comisiilor de specialitate;
- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.a \i alin.(3), art.6, art.7, art.8 alin.(1).art.10 alin.(1), art.11, art.12 alin.(1), art.38 alin.(2) lit.@@a@@ \i @@b@@
\i Anexa nr. VIII cap.I lit.A pct.IV din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pl]tit din fonduri publice;
- prevederile art.419 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
"n temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b), alin. 4 lit. a), ale art.139 alin.3 lit. a) \i ale art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57 privind Codul
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administrativ;

HOT}R}|TE:

Art.1. Încep]nd cu data de 01.11.2019, se aprob] modificarea coeficien[ilor de ierarhizare/ grile de salarizare/ salariile de baz] pentru postul
vacant \ef birou din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei S]l][ig conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre,
aplic`ndu-se în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pl]tit din fonduri publice.
Art.2.Potrivit art.3 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul principal de credite are obliga[ia s] stabileasc], prin dispozi[ie, salariile
de baz] lunare pentru func[iile din organigrama \i statul de func[ii al Prim]riei Comunei S]l][ig, astfel înc]t s] se încadreze în sumele aprobate
cu aceast] destina[ie în bugetul propriu.
Art.3. Primarul comunei S]l][ig, prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei proiect de hot]râre.
Art.4. Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate cu prevederile
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.5.Prezenta hot]r`re se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Biroul buget - contabilitate, resurse umane, impozite \i taxe locale, achizi[ii publice;
- Primarul Comunei S]l][ig;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[];
- Afi\ier.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Petkes Istvan

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Mate Angela-Irina

HOT}R}REA Nr.52
din 21 octombrie 2019
privind aprobarea modific]rii Planului de achizi[ii publice pe anul 2019
Consiliul Local al Comunei S]l][ig, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei S]l][ig înregistrat] sub nr.4104 din 17.10.2019;
- Referatul de specialitate înregistrat sub nr.4074/16.10.2019;
- Raportul \i avizul comisiei de specialitate nr.4136 din 21.10.2019;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizi[iile publice, ale art.11, alin.(2),(3) \i (6), art.12, \i ale art.13, din H.G. nr.395/
2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi[ie
public]/ accord-cadru din Legea nr.98/2016, privind achizi[iile publice ale Ordinului ANAP nr.281/2016, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public], republicat] cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 129, alin.(4), lit. f) \i art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] modificarea Planului de achizi[ii publice pe anul 2019 conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Primarul comunei S]l][ig, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot]râri.
Art.3. Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate
cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.4.Prezenta hot]r`re se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Biroul buget - contabilitate, resurse umane, impozite \i taxe locale, achizi[ii publice;
- Primarul Comunei S]l][ig;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[];
- Afi\ier.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Petkes Istvan
6

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Mate Angela-Irina

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI S}L}{IG
HOT}R~REA Nr.53
din 21 octombrie 2019
privind aprobarea planului de investi[ii al Comunei S]l][ig aferent activelor date în administrare
sau concesiune, cu finan[are din fondul 'ntre[inere, 'nlocuire, dezvoltare, pentru anul 2020
Consiliul Local al Comunei S]l][ig, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului nr.4102 din 17.10.2019;
- referatul de specialitate nr.4103 din 17.10.2019;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr....
- adresa nr.694/28.08.2019, referitoare la M]suri pentru aplicarea prevederilor legale de utilizare a Redeven[ei conform
OUG 198/2005, pentru Comuna S]l][ig, aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finan[are din fondul 'ntre[inere,
'nlocuire, dezvoltare, pentru anul 2020;
În conformitate cu prevederile art.8, alin.3, lit.c din Legea nr.51/2006, republicat], privind serviciile comunitare de
utilit][i publice \i Ordonan[ei de Urgen[] a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea \i utilizarea Fondului
de între[inere, înlocuire \i dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaz] de
asisten[] financiar] nerambursabil] din partea Uniunii Europene;
În temeiul art. 129, alin.(7), lit. n) \i art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.l. Se aprob] Planul de investi[ii al Comunei S]l][ig aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu
finan[are din fondul 'ntre[inere, 'nlocuire, dezvoltare, pentru anul 2020, conform Anexei nr.1, parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se împuternice\te primarul COMUNEI S}L}{IG.
Art.3. Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate
cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.4.Prezenta hot]r`re se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Biroul buget - contabilitate, resurse umane, impozite \i taxe locale, achizi[ii publice;
- Primarul Comunei S]l][ig;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[];
- Afi\ier.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Petkes Istvan

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Mate Angela-Irina
Anex]
la Hot]r`rea nr. 53
din 21 octombrie 2019

Planul de investi[ii al Comunei S]l][ig aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu
finan[are din fondul 'ntre[inere, 'nlocuire, dezvoltare, pentru anul 2020
1. Achizi[ionarea europubele, eurocontainere;
2. Materiale necesare pentru men[inerea cur][eniei în comuna S]l][ig;
3. Montare camer] de supraveghere video a punctelor gospod]re\ti/platform] de colectare selectiv].
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI S}L}{IG

HOT}RÂREA Nr.54
din 21 octombrie 2019
privind aprobarea pre[ului pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate
public] a Comunei S]l][ig
Consiliul Local al Comunei S]l][ig, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei S]l][ig înregistrat] sub nr. 4107 din 17.10.2019;
- Referatul de specialitate înregistrat sub nr.4108 din 17.10.2019;
- Actul de punere în valoare nr. SJ-106/08.10.2019 emis de Ocolul Silvic Cehu Silvaniei;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4138/21.10.2019;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile si complet]rile ulterioare;
- prevederile Legii nr.46/2008 privind Ocolul Silvic, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Hot]rârea de Guvern
nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile\i complet]rile ulterioare;
- Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
În temeiul art. 129, alin.(4), lit. d) \i art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] pre[ul de 165 lei/mc (f]r] TVA), pentru valorificarea masei lemnoase pe picior, din fondul forestier
proprietate public] a comunei S]l][ig.
Art.2. Se distribuie cantitatea de 32 mc, care va fi valorificat] de Prim]ria Comunei S]l][ig, 15 mc pentru |coala Gimnazial]
@@Petre Dulfu @@S]l][ig, 15 mc pentru |coala Primar] din No[ig \i 30 mc pentru |cola Gimnazial] Nr.1 Deja, ca material lemnos
pentru foc.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar - Petkes Andrei.
Art.4. Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate
cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.5.Prezenta hot]r`re se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Biroul buget - contabilitate, resurse umane, impozite \i taxe locale, achizi[ii publice;
- Primarul Comunei S]l][ig;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[];
- Afi\ier.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Petkes Istvan

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Mate Angela-Irina
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