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CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 33 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documenta[iei de
urbanism @@Plan Urbanistic Zonal modificare re[ele stradale plan urbanistic zonal Ferma
Pomicol] Mese\ul@@, beneficiar Municipiul Zal]u
HOT}RÂREA NR. 34 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documenta[iei de
urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu construire Hal] de panifica[ie în Municipiul Zal]u,
zona str]zii R]zboieni-\oseaua Ocolitoare@@
HOT}RÂREA NR. 36 din 28 februarie 2019 privind declan\area procedurii de
expropriere pentru cauz] de utilitate public] de c]tre Municipiul Zal]u, în calitate de
expropriator, a imobilelor ce constituie coridorul de expropriere în vederea realiz]rii re[elei
de canalizare menajer] din cadrul investi[iei publice @@Lucr]ri tehnico-edilitare pentru
blocurile ANL - Cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zal]u@@
HOT}RÂREA NR. 47 din 28 februarie 2019 pentru modificarea Hot]rârii Consiliului
Local al Municipiului Zal]u nr.420 din 20.12.2018 privind aprobarea începând cu anul
2019 a noii zon]ri a intravilanului Municipiului Zal]u în scopul încadr]rii pe zone de
impozitare a imobilelor, prin modificarea zon]rii existente
HOT}RÂREA NR. 48 din 28 februarie 2019 privind mandatarea primarului Municipiului
Zal]u \i a Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@Ecodes S]laj@@ în vederea aprob]rii
modific]rilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin
concesionare a gestiunii activit][ilor de salubrizare din jude[ul S]laj nr.479/ 07.12.2016 Componenta Colectare \i Transport de\euri municipale - LOT 1, potrivit reglement]rilor
OUG nr. 74/2018
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 33
din 28 februarie 2019
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal modificare re[ele stradale
plan urbanistic zonal Ferma Pomicol] Mese\ul@@, beneficiar Municipiul Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
Referatele Direc[iei Urbanism nr. 47457 din 31.07.2018, nr. 78908 din 13.12.2018 \i nr. 7161/05.0.2019, precum \i
Rapoartele comisiilor de specialitate;
Certificatele de Urbanism nr. 1540 din 19.12.2017 \i nr. 77 din 29.01.2019; Avizele de specialitate solicitate prin
Certificatul de urbanism ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 47457 din 31.07.2018;
Hot]rârea Consiliului Local nr. 267/17.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru @@Ferma Pomicol]
Mese\ul@@ \i Hot]rârea Consiliului Local nr. 338/22.12.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal @@Modificare PUZ
Ferma Pomicol] Mese\ul din subzona spa[ii verzi cu dot]ri în subzona locuin[elor cu regim mic de în]l[ime@@;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 50092 din 09.08.2017, nr. 47474 din 31.07.2018 \i nr.
5021/28.01.2019, precum \i Avizul Arhitectului \ef nr. 2 din 22.01.2019;
În conformitate cu prevederile art.32 alin.1 lit.c, art. 47,50,56 \i Anexa nr.1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare, ale Ordinului nr.176/N/2000 al MLPTL \i ale Ordinului nr. 233/2016
din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
\i urbanismul \i de elaborare \i actualizare a documenta[iilor de urbanism;
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului
dezvolt]rii regionale \i turismului;
În temeiul art.36 alin.2 lit.c \i alin.5 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
În baza art.45 alin.2 lit.e respectiv art.127 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal modificare re[ele stradale plan urbanistic zonal Ferma
Pomicol] Mese\ul@@, (în zona situat] în intravilanul Municipiului Zal]u, în partea de Sud-Est a ora\ului - Cartierul Mese\ul),
ini[iat] \i finan[at] de Municipiul Zal]u, documenta[ie de urbanism anex], parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2.Investi[iile din zona reglementat] se vor autoriza \i realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic
Zonal aprobat prin prezenta hot]râre \i în conformitate cu condi[iile/restric[iile impuse prin Avizele emise de organele de
specialitate.
Art.3.Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal modificare re[ele stradale plan urbanistic
zonal Ferma Pomicol] Mese\ul@@, este de 5 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.Odat] cu intrarea în vigoare a prezentei hot]râri, se abrog] Hot]rârea Consiliului Local nr. 267/17.10.2005 privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru @@Ferma Pomicol] Mese\ul@@ \i Hot]rârea Consiliului Local nr. 338/22.12.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal @@Modificare PUZ Ferma Pomicol] Mese\ul din subzona spa[ii verzi cu dot]ri în
subzona locuin[elor cu regim mic de în]l[ime@@.
Art.5.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.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Urbanism-Arhitect \ef-Serviciul urbanism.
Art.7.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, beneficiari;
- 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. 34
din 28 februarie 2019
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu construire Hal] de
panifica[ie în Municipiul Zal]u, zona str]zii R]zboieni-\oseaua Ocolitoare@@
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere: Referatul Direc[iei Urbanism nr. 79376 din 14.12.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 1394 din 14.11.2017 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 79376 din 14.12.2018;
V]zând Raportul inform]rii \i consult]rii proprietarilor imobilelor vecine celei pentru care s-a întocmit PUD, cu nr. 73920
din 28.11.2018, nr. 4511 din 23.01.2019, precum \i Avizul Arhitectului \ef nr. 3 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 nr.1 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare \i ale Ordinului nr. 233/2016 din 26
februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului \i
urbanismul \i de elaborare \i actualizare a documenta[iilor de urbanism;
În conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare \i con[inutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, indicativ
GM 009-2000, elaborat de MLPAT;
În temeiul prevederilor Legii 52/2003 republicat] privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr. 2701/2010 al
ministrului dezvolt]rii regionale \i turismului;
În temeiul art.36, alin.2, lit.c \i alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
În baza art.45, alin.2, lit.e respectiv art.127 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

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

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 36
din 28 februarie 2019
privind declan\area procedurii de expropriere pentru cauz] de utilitate public] de c]tre
Municipiul Zal]u, în calitate de expropriator, a imobilelor ce constituie coridorul de expropriere
în vederea realiz]rii re[elei de canalizare menajer] din cadrul investi[iei publice @@Lucr]ri tehnicoedilitare pentru blocurile ANL - Cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zal]u@@
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatul comun al Direc[iei Patrimoniu, al Direc[iei Tehnice \i al Direc[iei Economice nr. 6561/ 04.02.2019;
- Rapoartele Comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 329 din 26.10. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investi[ie public] @@Lucr]ri tehnico-edilitare pentru blocuri ANL, Cartier Dumbrava Nord din
Municipiul Zal]u@@ \i a documenta[iei tehnico - economice aferente;
- Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 410 din 29.11.2018 privind aprobarea achizi[ion]rii de c]tre
Municipiul Zal]u, în domeniul public, a unor imobile, f]r] construc[ii \i sarcini, necesare realiz]rii re[elei de canalizare menajer]
din cadrul investi[iei publice @@Lucr]ri tehnico-edilitare pentru blocurile ANL - Cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zal]u@@;
- Copia CF nr. 64958 Zal]u, Documenta[ia cadastral] de dezlipire întocmit] de topograful Juhasz Miklos;
- Raportul de evaluare întocmit de evaluatorul Ing. Dehelean Gheorghe - evaluator ANEVAR - S.C. Demed Expert S.R.L;
- În conformitate cu prevederile art. 2 alin.(1) lit. h) al Legii Nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauz] de utilitate
public], necesar] realiz]rii unor obiective de interes na[ional, jude[ean \i local \i ale H.G. nr 53/2011 - Normele de aplicare
ale Legii nr. 255/2010;
- În temeiul prevederilor art. 863 lit. b) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
- În baza art. 36 alin.(2) lit. c), art. 45 alin.(3) \i art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat], cu modific]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Declan\area procedurii de expropriere pentru cauz] de utilitate public] de c]tre Municipiul Zal]u, în calitate de
expropriator, a imobilelor ce constituie coridorul de expropriere în vederea realiz]rii re[elei de canalizare menajer] din cadrul
investi[iei publice @@Lucr]ri tehnico-edilitare pentru blocurile ANL - Cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zal]u@@.
Art.2 Coridorul de expropriere-amplasamentul lucr]rii, astfel cum este stabilit în Studiul de fezabilitate -varianta final]
în baza documenta[iilor cadastrale întocmite în acest sens, conform Anexei nr.1.
Utilitatea public] a acestei investi[ii este declarat] prin lege, potrivit art. 2 alin. (1), lit. h) din Legea nr. 255/2010 privind
exproprierea pentru cauz] de utilitate public], necesar] realiz]rii unor obiective de interes na[ional, jude[ean \i local.
Art.3 Lista (Anexa nr.2) ce cuprinde imobilele supuse exproprierii, a proprietarilor identifica[i pe baza eviden[elor
Agen[iei Na[ionale de Cadastru \i Publicitate Imobiliar] \i pe baza documenta[iilor cadastrale pentru dezlipire teren \i,
sumele aferente desp]gubirilor estimate de c]tre expropriator - sum] stabilit] în baza Raportului de evaluare (Anexa nr.3).
Art.4 Ca just] desp]gubire pentru imobilele proprietate privat] situate pe amplasamentul lucr]rii de utilitate public]
prev]zut la art.2, suma de 25761,05 lei (f]r] TVA) reprezentând desp]gubiri va fi cuprins] în lista de investi[ii pe anul 2019.
Art.5 Virarea sumelor prev]zute la art. 4 în termen de maxim 90 de zile de la data aprob]rii bugetului local al Municipiului
Zal]u, într-un cont deschis pe numele expropriatorului, la dispozi[ia proprietarilor de imobile afectate de expropriere, în
vederea efectu]rii desp]gubirilor în cadrul procedurii de expropriere, în condi[iile legii.
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Patrimoniu, Direc[ia Tehnic] \i Direc[ia Economic].
Art.7 Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Primarul Municipiului Zal]u;
-Directia administra[ie public] local];
-Direc[ia patrimoniu, Direc[ia economic], Direc[ia tehnic];
-ENEFI ENERGIAHATEKONYSAGI NYRT;
-Administra[ia Jude[ean] a Finan[elor Publice Mure\;
-Administra[ia Jude[ean] a Finan[elor Publice S]laj.

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean
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Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.36
din 28 februarie 2019
Coridorul de expropriere
în vederea realiz]rii re[elei de canalizare menajer] din cadrul investi[iei publice @@Lucr]ri tehnico-edilitare pentru blocurile ANL Cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zal]u@@
Proprietar

Nr.

Nr. C F / n r . cadastral

Suprafa[a terenului
afectat -mp

crt.

1

Teren proprietatea public] a Municipiului Zal]u, dobândit prin cumparare

CF nr. 68806 Zal]u nr. cad. 68806

1260

2

Teren proprietatea public] a Municipiului Zal]u, dobândit prin cumparare

CF nr. 69691 Zal]u nr cadastral 69691

1796

3.

Teren proprietatea public] a Municipiului Zal]u, dobândit prin cumparare

CF nr. 68809 Zal]u nr cadastral 68809

385

Teren proprietatea firmei ENEFI ENERGIAHATEKONYSAGINYRT, CF nr. 64958 Zal]u nr. cadastral 64958

623

4.

1134 Budapesta, str.Klapka, nr.l 1, Ungaria - aflat sub sechestru asigurator
in favoarea ANAF Salaj conform înscrierii din Cartea Funciar]
Total

4064

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.36
din 28 februarie 2019
LISTA
ce cuprinde imobilele supuse exproprierii, în vederea realiz]rii re[elei de canalizare menajer] din cadrul investi[iei publice @@Lucr]ri
tehnico-edilitare pentru blocurile ANL -Cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zal]u@@
Nr. crt.

Proprietarii terenurilor afectate de lucr]rile de

Nr. Carte Funciar] / nr. cadastral

Suprafa[a terenului
afectat - mp

utilitate public], supuse exproprierii

Pre[ul evaluat
Lei fara
TVA/mp

1.

ENEFI

CF nr. 64958 Zal]u nr. cadastral

ENERGIAHATEKONY SAGINYRT - aflat sub

623

41,35

Valoarea suprafe[ei
evaluate
Lei f]r] TVA

25761

,05

64958

sechestru asigurator in favoarea ANAF S]laj
conform înscrierii din Cartea Funciar]

în suprafa[] total] de 29.504 mp

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 47
din 28 februarie 2019
pentru modificarea Hot]rârii Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.420 din 20.12.2018
privind aprobarea începând cu anul 2019 a noii zon]ri a intravilanului Municipiului Zal]u în
scopul încadr]rii pe zone de impozitare a imobilelor, prin modificarea zon]rii existente
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
-Referatul comun al Direc[iei economice \i al Direc[iei urbanism nr.10038 din 18.02.2019;
-Solicit]rile de modificare a Hot]rârii Consiliului Local nr. 420/2018 privind aprobarea începând cu anul 2019 a noii zon]ri
a intravilanului Municipiului Zal]u \i Plângerea prealabil] înregistrat] la Prim]ria Municipiului Zal]u cu nr. 8849/13.02.2019;
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

5

-Dispozi[iile art. 453 lit. i) \i art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal precum \i prevederile pct. 9 (1)-(3)
pentru punerea în aplicare a art. 453 lit. i) din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea -Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu dispozi[iile art.7 alin.13 Legii nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
În baza art. 36 alin. 2 lit. c \i d \i art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1.(1).Se modific] Anexa nr.1 a Hot]rârii Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 420 din 20.12.2018 de aprobare
începând cu anul 2019 a noii zon]ri a intravilanului Municipiului Zal]u în scopul încadr]rii pe zone de impozitare a
imobilelor, prin modificarea zon]rii în sensul c] pozi[iile 110 \i 186 din aceasta anex] vor avea urm]torul cuprins:
N/C

Str.alee

Denumirea str]zii \i aleei

ZONA

110

Strada

George Bacovia

B

186

Strada

Morii de la nr.2-48

A

Morii nr.1 - 3

B

Morii nr.50-80

B

Morii nr.>80 \i nr.>3

C

(2).Se modific] Anexa nr. 2 a Hot]rârii Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 420 din 20.12.2018 de aprobare
începând cu anul 2019 a noii zon]ri a intravilanului Municipiului Zal]u în scopul încadr]rii pe zone de impozitare a
imobilelor, prin modificarea zon]rii în sensul c] pozi[iile 110 \i 186 din aceasta anex] vor avea urm]torul cuprins:
Denumire strada

Imbracaminte

Zona 1

Nr.

Perif

crt.

Cent

Med

3.0

2.0

Retele edilitare

strada

1.0

Zona
Ind
0

Asf.
Bet.

Pietr.

Pam.

apa

Can

Gaz

Pavaj

1.0

0.0

1.0

1.0

0.5

2.0

Riscuri naturale

En

Trans

Fara

Am.

Am

el.

com.

interd.

ex.

nec.

0.7

0.3

1.5

1.0

0.5

Cu int.
0.0

Pct.

Zona

110

George Bacovia

-

2

-

-

-

1

-

1

0

0,5

0,7

0

1,5

-

-

-

6,7

B

186

Morii de la nr. 2 - 48

-

2

-

-

2

-

-

1

1

0,5

0,7

0,3

1,5

-

-

-

9

A

Morii nr.1-3

-

-

-

0

2

-

-

1

0,5

0,7

0,3

1,5

-

-

-

7

B

nr. 50-80

-

2

-

-

2

-

-

1

0

0,5

0,7

0

1,5

-

-

-

7,7

B

nr.> 80 si nr.>3

-

2

-

1

-

0

0

0

0,7

0

1,5

-

-

-

5,2

C

1

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia urbanism \i Direc[ia economic].
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, Direc[ia urbanism, OCPI S]laj;
- Judec]toria Zal]u, Tribunalul S]laj, Camera Notarilor publici;
- aducere la cuno\tinta public].

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 48
din 28 februarie 2019
privind mandatarea primarului Municipiului Zal]u \i a Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar]
@@Ecodes S]laj@@ în vederea aprob]rii modific]rilor în structura tarifelor aplicate în cadrul
Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activit][ilor de salubrizare din jude[ul S]laj
nr.479/ 07.12.2016 - Componenta Colectare \i Transport de\euri municipale - LOT 1,
potrivit reglement]rilor OUG nr. 74/2018
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
Referatul comun al Direc[iei Tehnice \i Direc[iei Economice nr. 8041/08.02.2019 \i Rapoartele comisiilor de specialitate
ale consiliului local,
Adresa A.D.I @@ECODES S]laj@@ nr. 80/29.01.2019, 'nregistrat] la Prim]ria Municipiului Zal]u cu nr. 6083/31.01.2019 \i
adresa ANRSC nr. 614401/06.12.2018,
HCL nr. 58/01.04.2015 privind mandatarea Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@Ecodes S]laj@@ de a delega gestiunea
serviciului public de salubrizare \i Hotarârea Consiliului Jude[ean S]laj nr.5/28.01.2019 pentru modificarea tarifului de
depozitare aplicabil serviciului public de salubrizare a jude[ului S]laj,
Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii activit][ilor de salubrizare din jude[ul S]laj nr.479/ 07.12.2016 Componenta Colectare \i Transport de\euri municipale - LOT 1, Contractul de asociere pentru Jude[ul S]laj încheiat în
scopul realiz]rii proiectului de interes comun @@Sistem de management integrat al de\eurilor în jude[ul S]laj@@ \i Statutul
Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitare @@ECODES S]laj@@,
Dispozi[iile art. 17 alin. 1 lit. a)-i) a\a cum a fost modificat prin OUG 74/2018 pentru modificarea \i completarea Legii nr.
211/2011 privind regimul de\eurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor \i a de\eurilor de
ambalaje \i a Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu- aprobat] cu modific]rile \i
complet]rile din Legea nr. 31/2019;
Dispozi[iile art. 10 alin. 5, alin.51 \i art. 8 alin 3 lit k) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit][i publice,
Ordinul Ministerului Mediului nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribu[iilor \i taxelor datorate
la Fondul pentru mediu \i Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activit][ile specifice serviciului de salubrizare a localit][ilor,
Prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localit][ilor, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare \i
ale OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
În conformitate cu dispozi[iile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
V]zând dispozi[iile art. 36 alin. 2 lit a) \i b), alin. 6 lit. a) pct. 14, alin 9 \i art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Se mandateaz] domnul primar Ionel Ciunt în calitate de reprezentant al Municipiului Zal]u, membru în A.G.A. la
ADI @@ECODES S]laj@@ s] aprobe în cadrul Adun]rii Generale a Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S]laj@@
modificarea structurii tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activit][ilor de
salubrizare din jude[ul S]laj nr.479 din 07.12.2016 - Componenta Colectare \i Transport de\euri municipale - LOT 1, prin
includerea contribu[iei pentru economia circular] de 30 lei/ton] conform prevederilor OUG nr. 74/2018.
Art.2. Se mandateaz] Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] @@Ecodes S]laj@@ în vederea aprob]rii modific]rii structurii
tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activit][ilor de salubrizare din jude[ul S]laj
nr.479 din 07.12.2016 - Componenta Colectare \i Transport de\euri municipale - LOT 1, prin includerea contribu[iei pentru
economia circular] de 30 lei/ton] conform prevederilor OUG nr. 74/2018.
Art.3. Tarifele propuse a fi aplicate \i facturate începând cu luna februarie 2019 sunt men[ionate în ANEXA nr. 1, parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic] \i Direc[ia Economic].
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institutia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Economic], Direc[ia administra[ie public] local], Direc[ia Tehnic];
- Biroul Centrul de Rela[ii cu Publicul, ADI @@ECODES S]laj@@, Aducere la cuno\tin[] public].

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean
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Anex]
la Hot]r`rea nr.48
din 28 februarie 2019
TI - Colectare \i transport de\euri menajere reziduale \i biode\euri - persoane fizice, inclusiv

238,29 lei/ton] exclusiv TVA

asocia[ii de locatari/proprietari - Zona urban \i rural

T2 - Colectare \i transport de\euri similar reziduale \i biode\euri - agen[i economici/institu[ii

216,18 lei/ton] exclusiv TVA

publice/administrator pie[e-Zona urban \i rural

T3 - Colect]ri ocazionale \i servicii suplimentare, la solicitare - Zona urban \i rural

436,79 lei/ton] exclusiv TVA

T4 - Colectarea \i transportul de\eurilor voluminoase provenite de la popula[ie, institu[ii publice \i

441,07 lei/ton] exclusiv TVA

agen[i economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, covoare, obiecte mari de folosin[]
îndelungat], altele decât de\eurile de echipamente electrice \i electronice etc.) - Zona urban \i
rural
T5 - Colectarea \i transportul de\eurilor provenite din locuin[e, generate de activit][i de 298,72 lei/ton] exclusiv TVA
reamenajare \i reabilitare interioar] \i/sau exterioar] a acestora - Zona urban \i rural
T6 - Colectarea \i transportul de\eurilor abandonate pe domeniul public - Zona urban \i rural

327,95 lei/ton] exclusiv TVA

*Not]: Anexele la Hot]r`rile Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.33 \i 34 pot fi consultate 'n format letric (pe
suport h`rtie) de c]tre persoanele interesate la afi\ierul Prim]riei Municipiului Zal]u precum \i 'n format electronic
(scanat PDF) pe site-ul institu[iei www.zalausj.ro sec[iunea Consiliul local - Hot]r`rile Consiliului local
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