MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXIX, Nr.36
(serie nou])

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

2 iulie 2019

CUPRINS

pag.

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI S}L}{IG
HOT}RÂREA Nr.21 din 29 mai 2019 privind rectificarea
bugetului local pe trimestrul II 2019 al Comunei S]l][ig.
HOT}RÂREA Nr.22 din 29 mai 2019 privind
modificarea Listei bunurilor care apar[in domeniului
public al Comunei S]l][ig, instituit de c]tre Consiliul Local
prin Hot]rârea nr. 11/2000 modificat prin Hot]rârea nr.
18/2007, privind inventarul bunurilor care apar[in
domeniului public al Comunei S]l][ig.
HOT}R~REA Nr.23 din 29 mai 2019 privind aprobarea
modului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate public] a Comunei S]l][ig.
HOT}R~REA Nr.24 din 29 mai 2019 privind aprobarea
modific]rii Planului de achizi[ii publice pe anul 2019.

2
3

4
6

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI S}L}{IG
HOT}RÂREA nr.21
din 29 mai 2019
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2019 al Comunei S]l][ig
Având în vedere:
- Expunere de motive a primarului comunei S]l][ig înregistrat sub nr.2394/28.05.2019;
- raportul biroului Buget - Contabilitate nr. 2397/28.05.2019;
- raportul \i avizul favorabil nr.2406/29.05.2019 al comisiilor de specialitate;
- prevederile Legii 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, art. 38 alin. (1)
lit. @@b@@ din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i completat];
- LEGEA nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea Administra[iei Publice Locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1. - Se aprob] rectificarea bugetului local pe trimestrul II din anul 2019, dup] cum urmeaz]:
CHELTUIELI
lei
CHELTUIELI
DENUMIRE INDICATOR

COD INDICATOR

Înv][]m]nt primar

65.02.03.02

Po\t], telecomunica[ii,radio,tv, internet

20.01.08

500

C]r[i, publica[ii \i materiale documentare

20.11.00

500

Alte bunuri \i servicii pentru între[inere \i

20.30.30

Înv][]mânt gimnazial

65.02.04.01

Ap] canal \i salubritate

20.01.04

Materiale \i prest]ri de servicii cu caracter

20.01.09

C]r[i, publica[ii \i materiale documentare

20.11.00

Prime de asigurare non-via[]

20.30.03

Alte cheltuieli in domeniul inv][]mantului

65.50

5000

Mobilier, aparatura, alte active corporale

71.01.03

5000

Alte active fixe

71.01.30

35000

Alte cheltuieli in domeniul sportului

67.05

130000

Alte active fixe

71.01.30

130000

Alte servicii in domeniul culturii

67.50

50000

Constructii

71.01.01

50000

Alte active fixe

71.01.30

5000

Programe de dezvoltare regionala si locala

80.01.10

100000

func[ionare

func[ional

Maj. Trim II

Red. Trim. II

1 000

Red.Trim.I
1 000

1 000
1 080

1 080

80
1 000
1 000
80

2

5000

Alte active fixe

71.01.30

100000

Drumuri si poduri

84.01.30

315000

Echipamente tehnologice

71.01.02

315000

Alte active fixe servicii

71.01.30

100000

100000

TOTAL

372 080

370 000

2 080

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar - Petkes Andrei.
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]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Trezoreria Cehu Silvaniei;
- DGFP S]laj;
- Primarul Comunei S]l][ig;
- Dosar \edin[e;
- Dosar hot]r]ri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Molnar Jozsef

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Mate Angela-Irina

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI S}L}{IG
HOT}RÂREA nr.22
din 29 mai 2019
privind modificarea Listei bunurilor care apar[in domeniului public al Comunei S]l][ig, instituit de
c]tre Consiliul Local prin Hot]rârea nr. 11/2000 modificat prin Hot]rârea nr. 18/2007, privind
inventarul bunurilor care apar[in domeniului public al Comunei S]l][ig
Consiliul Local al Comunei S]l][ig, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- expunerea de motive nr.2395/28.05.2019 a primarului comunei S]l][ig;
- raportul de specialitate nr.2396/28.05.2019 al compartimentului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate nr.2407/29.05.2019;
- prevederile art. 7 lit. @@b@@ \i art. 21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public] \i regimul juridic al acesteia, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin.(2) lit. @@c@@ \i ale art. 120 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art.45 alin.1 \i art. 115 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. Se modific] anexa la Hot]rârea Consiliului local nr. 15 /2011 modificat prin Hot]rârea nr.18/2007, privind inventarul
bunurilor care apar[in domeniul public al comunei S]l][ig, la Sec[iunea I Bunuri Imobile, litera B, TERENURI NEOCUPATE
DE CONSTRUC{II, ca urmare a introducerii în suprafa[] de 3,93 ha P]\une \i 57,6 ha p]dure, situat în sat Deja, identificat
potrivit Anexei nr.1, parte integrant] din prezentul proiect de hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei proiect de hot]râre se încredin[eaz] primarul comunei S]l][ig.
Art.3.Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dosar hot]râri;
- Primarul comunei;
- Locuitorii comunei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Molnar Jozsef
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Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Mate Angela-Irina

Anex]
la Hot]r`rea nr. 22
din 29 mai 2019

LISTA BUNURILOR CARE SE MODIFIC} ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI S}L}{IG
SEC{IUNEA B : TERENURI NEOCUPATE DE CONSTRUC{II
Nr.
Crt.

Codul de

Denumirea bunului

Elemente de identificare

clasificare

Anul dobândirii sau dup] caz,

Valoarea de

Situa[ia juridic]

al d]rii în folosin[]

inventar

actual]

-lei0

1

2

3

4

5

6

B : TERENURI NEOCUPATE DE CONSTRUC{II
SATUL DEJA
P]dure

Suprafa[a :57,6 ha

HCL.nr.11/2000

Sud : Teren agricol

HCL nr.18/2007

Nord :Teren agricol+ p]dure RNP

259.200

Vest :Teren agricol
Est :Teren agricol+p]dure RNP

P]\une

Suprafa[a :3,93 mp
Sud :P]dure
Nord :P]dure

HCL.nr.11/2000

Vest :P]dure

HCL nr.18/2007

Est :P]dure

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI S}L}{IG
HOT}R~REA nr.23
din 29 mai 2019
privind aprobarea modului de valorificare a 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.2399/28.05.2019;
- Referatul de specialitate înregistrat sub nr.2400/28.05.2019;
- Avizul favorabil a comisiei de specialitate nr.;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i 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;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. @@c@@, alin. (5) lit. @@b@@, art. 45 si art. 47 din Legea nr. 215/2001, a administra[iei publice locale,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Volumul de mas] lemnoas] care se valorific] în anul 2019 din fondul forestier proprietate public] a comunei
S]l][ig este de 104 mc \i provine din produse accidentale.
Art.2. Masa lemnoas] prev]zut] la art.1 se valorific] prin v`nzare direct] pentru consumul propriu al unit][ilor de interes
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local de pe raza unit][ii administrativ-teritoriale Comuna S]l][ig.
Art.3. Volumul de lemn de lucru cu diametrul la cap]tul gros de maximum 24 cm \i de lemn de foc, r]mas dup] acoperirea
necesarului de lemn, se valorific], prin vânzare direct], c]tre popula[ia din unitatea administrativ - teritorial] S]l][ig, pentru
înc]lzirea locuin[ei pe timpul sezonului rece.
Art.4. Se aprob] regulamentul de acordare a materialului lemnos c]tre popula[ia Comunei S]l][ig, conform Anexei nr.1,
parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei proiect de hot]râre se împuternice\te primarul COMUNEI S}L}{IG.
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]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dosar hot]râri;
- Primarul comunei;
- Locuitorii comunei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Molnar Jozsef

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Mate Angela-Irina
Anex]
la Hot]r`rea nr.23
din 29 mai 2019

REGULAMENT DE ACORDARE MATERIAL LEMNOS C}TRE POPULA{IA COMUNEI S}L}{IG

Art.1. 1.1. Prevederile prezentului Regulament de acordare material lemnos c]tre popula[ie este întocmit având în vedere:
- Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Hotararea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica.
1.2. Prevederile prezentului regulament se aplic] în vederea distribuirii cantit][ii anuale maxime de material lemnos: lemn de foc, precum \i
lemn rotund \i despicat de lucru cu diametrul la cap]tul gros de maximum 24 cm, ce se poate vinde c]tre popula[ia omunei S]l][ig, pentru
consumul propriu al persoanelor fizice, care nu desf]\oar] activitate economic] în sensul reglement]rilor comunitare în domeniul ajutorului de
stat, precum \i strict pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asocia[iilor
\i funda[iilor înfiin[ate conform legii.
1.3. Cantitea maxim] anual] de material lemnos ce se poate vinde c]tre popula[ia comunei S]l][ig se aproba de catre Consiliul Local. Pretul
de vanzare va fi stabilit de catre Consiliul Local prin hot]râre de consiliul local.
1.4. Conform H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica,
UAT S]l][ig, care detine in proprietate fond forestier, va incheia parteneriate cu Ocolul Silvic, pentru a asigura lemn fasonat doar pentru maxim
diferenta de volum de lemn care nu poate fi asigurata din fondul forestier pe care il detin in proprietate.
Art.2 Identificarea persoanelor
2.1 Pot beneficia de cantitate de material lemnos pentru consumul propriu, persoanele fizice cu domniciliul în UAT S]l][ig,care nu desf]\oar]
activitate economic] în sensul reglement]rilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum \i strict pentru consumul propriu al persoanelor
fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asocia[iilor \i funda[iilor înfiin[ate conform legii, care completeaz] o
cerere tip, pus] la dispozi[ie prin Compartimentul asisten[] social] din cadrul Prim]riei Comunei S]l][ig, în perioada 01 ianuarie - 31 martie, a
fiecarui an calendaristic \i îndepline\te criteriile de acordare.
Art. 3. Principiile care stau la baza prezentului Regulament
3.1. Principiul legalitatii
Principiul constituie regula fundamental] a dreptului în virtutea c]ruia toate organele statului, institu[iile, func[ionarii, cet][enii, sunt obliga[i
s] respecte strict legile si celelalte acte normative ale organelor puterii si administra[iei de stat ce reglementeaza raporturile sociale la care particip].
3.2. Principiul subsidiarit][ii
Care const] în exercitarea competen[elor de catre autoritatea administra[iei publice locale situat] administrativ cel mai aproape de cet][ean \i
care dispune de capacitatea administrativ] necesar].
3.3. Principiul responsabilitatii autoritatilor administratiei publice locale in raport cu competen[ele
Care impune obligativitatea realizarii standardelor de calitate în furnizarea serviciilor publice si de utilitate publica.
3.4. Principiul transparen[ei
Prin care autorit][ile \i institu[iile publice au obliga[ia s] î\i desf]\oare activitatea într-o manier] deschis] fa[] de public, în care accesul liber
la informa[iile de interes public este neîngr]dit.
Art. 4. Criterii de acordare a lemnului de foc \i de lucru cu diametrul la cap]tul gros de maximum 24 cm
4.1. Pot beneficia de cantitate de material lemnos pentru consumul propriu, persoanele fizice cu domiciliul în UAT S]L][IG, care nu desf]\oar]
activitate economic] în sensul reglement]rilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum \i strict pentru consumul propriu al persoanelor
fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asocia[iilor \i funda[iilor înfiin[ate conform legii, care completeaz] o
cerere tip, pus] la dispozi[ie prin Compartimentul asisten[] social] din cadrul Prim]riei Comunei S]l][ig, în perioada 01 ianuarie - 31 martie, a
fiecarui an calendaristic, conform urmatoarelor criterii de acordare:
I.Pentru lemn de foc
a. Domiciliul solicitantului s] fie în mod obligatoriu în UAT S]l][ig, iar locuinta pentru care se solicita sa fie cas] sau apartament în blocuri
prevazute cu co\uri de fum din constructive.
b. Persoana care a depus cererea în termenul stabilit prin prezentul Regulament, s] nu mai fi beneficiat sau sa beneficieze în acel an de @@Ajutor
pentru incalzire gaz/electricitate sau/\i @@Ajutor de incalzire cu material lemons@@ potrivit legii \i nici de alte ajutoare de incalzire cu gaz/electricitate
sau material lemnos acordate prin dispozitie de Primar;
c. Persoana care a f]cut solicitarea, trebuie s] fac] dovada printr-o factura de utilitati, c] locuieste la adresa de domiciliul sau locuinta
men[ionat] în cerere. Pentru ceilalti beneficiari prevazuti in Regulament la art. 2 alin. 2.1, acestia trebuie sa faca dovada sediului social sau a
punctului de lucru in care isi desfasoara activitatea. Nu se accepta facturi de telefonie mobila.
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d. Materialul lemnos ce se poate vinde c]tre popula[ie, nu se acord] persoanelor pentru care nu exist] o cl]dire dat] în folosin[] la adresa
men[ionat] în cerere.
e. Solicitantul trebuie sa faca dovada faptului ca a efectuat serviciul de cosarit la imobilul pentru care a solicitat material lemnos, in ultimii 2 ani.
f. Solicitantul trebuie sa nu figureze cu restante la Taxe si Impozite al Comunei S]l][ig din anii precedenti.
g. Persoanele fizice, proprietari de fond forestier, pasuni împadurite sau f]nete acoperite cu vegetatie forestier], din care îsi pot acoperi
cantitatea de lemn necesara încalzirii locuintelor, de minim10 mc pe an si care au f]cut sau vor face în anul curent, cerere pentru marcare si
exploatare de material lemnos, din parcelele proprietate privata, nu pot beneficia de lemn de foc pentru înc]lzirea locuintelor, în condi[iile
prezentului Regulament.
II.Pentru lemn rotund \i despicat de lucru cu diametrul la cap]tul gros de maximum 24 cm
a. Domiciliul/sediul solicitantului s] fie în mod obligatoriu în Comuna S]l][ig, iar locuinta pentru care se solicit] material lemons, s] fie
identificat] ca fiind cas] de locuit;
b. Persoana care a f]cut solicitarea, trebuie s] fac] dovada printr-o factura de utilitati, c] locuie\te la adresa de domiciliu sau locuinta
men[ionat] în cerere. Pentru ceilalti beneficiari prevazuti in Regulament la art. 2 alin. 2.1, acestia trebuie sa fac] dovada sediului social sau a
punctului de lucru în care îsi desf]\oar] activitatea.
c. Solicitantul trebuie s] nu figureze cu restante, la Taxe si Impozite al Comunei S]l][ig, din anii precedenti.
4.2. Materialul lemnos pentru foc, precum \i lemn rotund \i despicat de lucru cu diametrul la cap]tul gros de maximum 24 cm, se poate acorda
spre v]nzare c]tre popula[ie, o singur] dat]/an, dac] solicitantul îndepline\te criteriile de acordare, în limita cantitatii maxime de material lemnos
stabilit] de Consiliul Local.
4.3. Cantitatea maxim] de lemn de foc acordat] spre vânzare pentru persoanele care îndeplinesc criteriile de acordare, este de 10 metri steri/
familie, maxim 16 metri steri/locuinta, anual.
4.4. Cantitatea maxima de lemn rotund \i despicat de lucru cu diametrul la cap]tul gros de maximum 24 cm acordat] spre v]nzare pentru
persoanele care îndeplinesc criteriile de acordare, este de 10 metri cubi/locuinta, anual.
4.5. Cantitatea de material lemnos ce se poate vinde c]tre popula[ie se valorific] prin vânzare direct], iar cump]r]torul acesteia nu are dreptul
de comercializare.
Art. 5. Procedura de acordare a lemnului de foc \i de lucru cu diametrul la cap]tul gros de maximum 24 cm
5.1. Cererea este pus] la dispozi[ie prin Compartimentul asisten[] social] din cadrul Prim]ria Comunei S]l][ig si se va depune în perioada 01
ianuarie- 31 martie, a fiecarui an calendaristic. Perioada de preluare a cererilor se poate prelungi pana la maxim 01 august al anului in curs.
5.2. Cererile depuse vor fi centralizate de catre angajatii din cadrul Serviciului Fond Funciar, Registrul Agricol, ordinea livrarii fiind stabilit],
în functie de:
a) Pentru lemn de foc:
1) adresa de domiciliu/sediu/punct de lucru, este aceeasi cu adresa pentru care se solicita sau este o adresa diferita;
2) suprafata locuintei/ sediului / punctului de lucru;
3) cantitatea de material lemnos solicitat;
4) numarul de persoane din locuinta (numai pentru persoane fizice);
5) numarul de minori din locuinta (numai pentru persoane fizice);
6) numarul de persoane varstnice din locuinta (peste 75 de ani) (numai pentru persoane fizice).
7) locuinta/sediul/punctul de lucru, pentru care este solicitat materialul lemnos are contract de furnizare a gazelor naturale.
b) Pentru lemn rotund \i despicat de lucru cu diametrul la cap]tul gros de maximum 24 cm:
1) adresa de domiciliu/sediu/punct de lucru, este aceeasi cu adresa pentru care se solicit] sau este o adres] diferit];
5.3. In functie de criteriile de la art. 5.2 lit. a-b se va intocmi lunar o lista de prioritati.
5.4. Cererile vor fi aprobate de catre Primarul Comunei S]l][ig sau de c]tre o persoan] delegat] în acest sens, [in]nd cont de lista de prioritati
si numarul de cereri estimat a fi onorate de catre Ocolul Silvic.
5.5. Semnatarii cererilor aprobate au obligatia s] îsi asigure cu forte proprii, transportul si încarcarea/desc]rcarea materialului lemnos.
Materialul lemnos se va livra în perioada ianuarie-decembrie, a fiec]rui an în curs.
Comunicarea catre persoanele care au depus cererile în termenul prevazut in prezentul Regulament, dar care nu îndeplinesc criteriile de
acordare a materialul lemnos pentru foc, precum \i lemn rotund \i despicat de lucru cu diametrul la cap]tul gros de maximum 24 cm, va fi efectuata
prin afi\area listelor la avizierul Primariei Comuna S]l][ig.
Art. 6. Criterii \i procedura de acordare a lemnului de lucru cu diametrul la cap]tul gros mai mare de 24 cm
6.1. Cererea este pus] la dispozi[ie \i se va depune la Compartimentul asisten[] social] din cadrul Prim]ria Comunei S]l][ig.
6.2. Cererile depuse vor fi centralizate de c]tre angaja[ii din cadrul Serviciului Fond Funciar, Registrul Agricol.
6.3. Administratorul/Prestatorul de servicii silvice/Proprietarul fondului forestier proprietate public] a unei unit][i administrativ-teritoriale, pe
baza hot]rârii consiliului local, poate vinde direct \i lemnul de lucru fasonat cu diametrul la cap]tul gros mai mare de 24 cm, c]tre persoane fizice
\i c]tre unit][ile de interes local finan[ate integral sau par[ial de la bugetul de stat sau de la bugetul local care nu desf]\oar] activitate economic] în
sensul reglement]rilor comunitare în domeniul ajutorului de stat,astfel:
a) în volum de maximum 50 mc, pe baza autoriza[iei de construc[ie, în vigoare;
b) în volum de maximum 10 mc/an/familie/unitate de interes local, pentru nevoi proprii.
Lemnul de lucru fasonat cump]rat în condi[iile de mai sus, nu poate face obiectul comercializ]rii c]tre alte persoane fizice sau juridice.
Art. 7. Modalit][i \i rezolvare a litigiilor
7.1. Peti[iile se vor depune de peten[i la Prim]ria Comunei S]l][ig.
7.2. Rezolvarea litigiilor \i plângerilor se va realiza de c]tre institu[ia la care a fost depus] peti[ia.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI S}L}{IG
HOT}R~REA nr.24
din 29 mai 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.2398/28.05.2019;
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- Referatul de specialitate înregistrat sub nr.2398/28.05.2019;
- Raportul si avizul comisiei de specialitate nr.2409/29.05.2019;
- 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. 36 alin. (9) lit. \i art. 45 alin(.1) si din Legea nr. 215/2001 a administra[iei publice locale, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] modificarea Planului de achizi[ii publice pe anul 2019 conform Anexei nr.1, parte integrant] din
prezentul proiect de hot]râre.
Art.2. Primarul comunei S]l][ig, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile Prezentei proiect de hot]râre.
Art.3. Prezenta hot]râre poate fi contestat] în temeiul \i condi[iile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
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{},
Molnar Jozsef

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Mate Angela-Irina

Anex]
la Hot]r`rea nr.24
din 29 mai 2019
MODIFICAREA PLANULUI DE ACHIZI{II PUBLICE PENTRU ANUL 2019
Nr.
crt

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tipul si obiextul

contractului de achizitie

Cod CPV

publica/acordului-cadru

Balansoar doua persoane

Valoarea estimate a

contractului de achizitie

publica/acordului-cadru

171,43

37520000-9

2.999,00

37535240-1

645,38

44110000-4

2.434,24

constructii pentru

44532000-8

209,80

Conducta canalizare

44115200-1

4050,40

44112500-3

10.800,00

44112500-3

10.800,00

45421100-5

1.000,00

Notig

Tobogan plastic copii 300
cm

Diverse materiale de

contructii pentru vestiare
teren forbal

Diverse materiale de
vestiare teren fotbal

Materiale de constructii
pentru vestiare teren
fotbal Salatig

Materiale de constructii
pentru vestiare teren
fotbal Deja

Ferestre din tamplarie

pvc cu geam termopan
pentru vestiare Salatig

finantare

Lei, fara TVA

37400000-2

Turn de joaca- scoala

Sursa de

BUGETUL
LOCAL

BUGETUL
LOCAL

BUGETUL
LOCAL

BUGETUL
LOCAL

BUGETUL
LOCAL

BUGETUL
LOCAL

BUGETUL
LOCAL

BUGETUL
LOCAL

BUGETUL
LOCAL

Procedura

Data (luna)

Data (luna) estimata pentru

initierea

achizitie publia/acordului-

ACHIZI{IE DIRECT}

stabilita/instrumente specific

estimata pentru

achizitie

procedurii

Modalitatea de

atribuirea contractului de

derulare a procedurii

cadru

Online/Offline

IANUARIE

DECMBRIE

ONLINE

ACHIZI{IE DIRECT}

IANUARIE

DECMBRIE

ONLINE

ACHIZI{IE DIRECT}

IANUARIE

DECMBRIE

ONLINE

ACHIZI{IE DIRECT}

IANUARIE

DECMBRIE

ONLINE

ACHIZI{IE DIRECT}

IANUARIE

DECMBRIE

ONLINE

ACHIZI{IE DIRECT}

IANUARIE

DECMBRIE

ONLINE

ACHIZI{IE DIRECT}

IANUARIE

DECMBRIE

ONLINE

ACHIZI{IE DIRECT}

IANUARIE

DECMBRIE

ONLINE

ACHIZI{IE DIRECT}

IANUARIE

DECMBRIE

ONLINE

pentru derularea procesului de

7

de atribuire

10.

11.

12.

13

Ferestre din tamplarie

pvc cu geam termopan
pentru vestiare Deja

Usi din tamplarie pvc cu
geam termopan pentru
vestiare Salatig

Usi din tamplarie pvc cu
geam termopan pentru
vestiare Deja

Balansoar Pe Arcuri cu
prindere in beton

45421100-5

1.000,00

45421100-5

2.220,00

45421100-5

2.220,00

37535250-4

3.600,00

BUGETUL
LOCAL

BUGETUL
LOCAL

BUGETUL
LOCAL

BUGETUL
LOCAL

ACHIZI{IE DIRECT}

IANUARIE

DECMBRIE

ONLINE

ACHIZI{IE DIRECT}

IANUARIE

DECMBRIE

ONLINE

ACHIZI{IE DIRECT}

IANUARIE

DECMBRIE

ONLINE

ACHIZI{IE DIRECT}

IANUARIE

DECMBRIE

ONLINE
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