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

HOT}RÂREA NR.176 din 27 iunie 2019 privind modificarea 2
Regulamentului serviciului public de salubrizare-activit][ile de
deratizare, dezinsec[ie \i dezinfec[ie în Municipiul Zal]u, a caietului
de sarcini \i a Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a
serviciului public de salubrizare-activit][ile de deratizare, dezinsec[ie
\i dezinfec[ie în Municipiul Zal]u nr.42326/14.09.2012, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
HOT}RÂREA NR.179 din 27 iunie 2019 privind aprobarea 3
Regulamentului pentru finan[area programelor sportive organizate
în condi[iile Legii nr. 69/2000 de c]tre cluburile sportive de drept
privat înfiin[ate pe raza unit][ii administrative teritoriale, constituite
ca persoane juridice f]r] scop patrimonial, de[in]toare ale
certificatului de identitate sportiv].
HOT}RÂREA NR.195 din 27 iunie 2019 privind actualizarea Planului 4
de Analiz] \i Acoperire a Riscurilor pe raza Municipiului Zal]u.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.176
din 27 iunie 2019
privind modificarea Regulamentului serviciului public de salubrizare-activit][ile de deratizare,
dezinsec[ie \i dezinfec[ie în Municipiul Zal]u, a caietului de sarcini \i a Contractului de delegare a
gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare-activit][ile de deratizare, dezinsec[ie \i
dezinfec[ie în Municipiul Zal]u nr. 42326/14.09.2012, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere: Referatul nr.429/04.01.2019 \i Nota de completare nr.33225/27.05.2019 ale Direc[iei Tehnice \i Direc[iei
Economice, precum \i Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Adresele Institutului Na[ional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militar] @@Cantacuzino@@ nr. E 291/22.05.2019 - 'nregistrat]
la Prim]ria Municipiului Zal]u cu nr. 32173/22.05.2019 \i nr. F427/04.06.2019 - 'nregistrat] la Prim]ria Municipiului Zal]u
cu nr. 42581/04.06.2019 \i prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizareactivit][ile de deratizare, dezinsec[ie \i dezinfec[ie în Municipiul Zal]u nr. 42326/14.09.2012,
Dispozi[iile art. I pct. 1, 2, 3, 5, 6 \i 8 din Ordinul nr. 520/2018 pentru modificarea \i completarea Ordinului pre\edintelui
Autorit][ii Na[ionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit][i Publice nr. 82/2015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localit][ilor;
Prevederile art. 22 (4), art. 23, art. 24 \i art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate public] \i
prevederile art. 6, 8, 13, 20 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul public de salubrizare a localit][ilor,
V]zând dispozi[iile art. 36 (2) lit b), c) \i d), art. 36 (4) lit. a), art. 36 (5) lit. a), art. 36 (6) lit. a) pct. 14 \i art. 45 (3) din Legea
nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Modificarea Regulamentului serviciului public de salubrizare-activit][ile de deratizare, dezinsec[ie \i dezinfec[ie
în Municipiul Zal]u aprobat prin HCL nr. 103/18.04.2016, astfel:
I.Art. 12 alin. 5 lit c) \i d) \i alin. 7 se modific] \i vor avea urm]torul con[inut:
@@c) reprezentan[ii institu[iilor publice din subordinea autorit][ilor administra[iei publice locale pentru spa[iile comune
închise ale cl]dirilor acestora; în cazul în care nu este posibil] prezen[a unui reprezentant al institu[iei publice, documentul
de lucru se confirm] obligatoriu de c]tre reprezentantul autorit][ii administra[iei publice locale;
d) persoanele fizice, reprezentan[ii persoanelor juridice sau reprezentan[ii asocia[iilor de proprietari/locatari, pentru
spa[iile comune închise ale cl]dirilor acestora; în cazul în care nu este posibil] prezen[a unui reprezentant al asocia[iei de
proprietari, documentul de lucru se confirm] obligatoriu de c]tre reprezentantul autorit][ii administra[iei publice locale;
........
(7) Contravaloarea tratamentelor corespunz]toare obiectivelor din programul unitar de ac[iune \i confirmate de persoanele
fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prev]zute la alin. (5) lit. d), se suport] de aceste persoane sau de c]tre
autoritatea administra[iei publice locale în baza hot]rârii de aprobare adoptate de consiliul local.@@
II. Art. 14 se completeaz] cu alin. 4 \i 5 cu urm]torul con[inut:
@@(4) Num]rul de tratamente care se efectueaz] lunar, prev]zute la alin. (1) lit. a), precum \i num]rul de tratamente care se
efectueaz] anual, prev]zute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin programul unitar de ac[iune. Înainte de elaborarea programului
unitar de ac[iune, fiecare autoritate a administra[iei publice locale sau, dup] caz, asocia[ie de dezvoltare intercomunitar] solicit]
Institutului Na[ional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militar] @@Cantacuzino@@ recomand]rile necesare pentru stabilirea num]rului
de tratamente. În cazul în care institutul nu r]spunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicit]rii, se consider] c] nu sunt
necesare recomand]ri, iar autoritatea administra[iei publice locale/asocia[ia de dezvoltare intercomunitar] stabile\te num]rul de
tratamente, la propunerea operatorului, f]r] a se reduce num]rul de tratamente de dezinsec[ie executate în anul anterior.
(5) În situa[ia în care, dup] aprobarea \i punerea în aplicare a programului unitar de ac[iune, evolu[ia vectorilor supu\i
tratamentelor de dezinsec[ie impune recomand]ri noi din partea Institutului Na[ional de Cercetare-Dezvoltare MedicoMilitar] @@Cantacuzino@@, acestea se vor implementa prin modificarea programului unitar de ac[iune.@@
III. Art. 15 lit. a) se modific] \i va avea urm]torul con[inut:
@@ a) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel pu[in o dat] pe trimestru \i ori de câte ori este nevoie pentru
stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la siguran[a alimentului;@@.
IV. Art. 18 alin. 2 se modific] \i va avea urm]torul con[inut:
@@(2) Opera[iunile de dezinsec[ie, dezinfec[ie \i deratizare la obiectivele din programul unitar de ac[iune se presteaz]
exclusiv de c]tre operatorul licen[iat de A.N.R.S.C., c]ruia i-a fost atribuit] activitatea în gestiune direct] sau delegat] de
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c]tre unitatea administrativ-teritorial]/asocia[ia de dezvoltare intercomunitar], în condi[iile legii.@@
V. Art. 18 se completeaz] cu alin. 4 cu urm]torul con[inut:
@@(4) F]r] a aduce atingere prevederilor alin. (2), opera[iunile de dezinsec[ie, dezinfec[ie \i deratizare la obiectivele care nu
fac parte din programul unitar de ac[iune pot fi prestate \i de operatori economici autoriza[i în baza reglement]rilor emise de
autorit][ile administra[iei publice locale.@@
VI. Art. 23 lit. f) ( a doua liter] f ) ) se modific], va avea urm]torul con[inut \i se va renumerota ca lit. f1):
@@ f1) s] aib] exclusivitatea prest]rii serviciului de salubrizare pentru to[i utilizatorii din raza unit][ii administrativteritoriale pentru care are hot]râre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; în cazul activit][ii de dezinsec[ie,
dezinfec[ie \i deratizare, exclusivitatea se limiteaz] la obiectivele din programul unitar de ac[iune;@@.
Art.2. Modificarea art. 11 pct. 7 din Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizareactivit][ile de deratizare, dezinsec[ie \i dezinfec[ie în Municipiul Zal]u nr. 42326/14.09.2012, care va avea urm]torul con[inut:
@@s] aib] exclusivitatea prest]rii serviciului de salubrizare- activit][ile de dezinsec[ie, dezinfec[ie \i deratizare pentru toate
obiectivele din programul unitar de ac[iune din raza unit][ii administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii@@;
Art.3. Modificarea art. 10 lit. d) a Caietului de sarcini a serviciului public de salubrizare-activit][ile de deratizare,
dezinsec[ie \i dezinfec[ie în Municipiul Zal]u, care va avea urm]torul con[inut: @@pentru p]r[ile comune ale cl]dirilor de tip
condominii (casa sc]rii \i subsol), cel pu[in de dou] ori în perioada martie-decembrie @@;
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic], Direc[ia Economic], Direc[ia
Patrimoniu \i Direc[ia Corp Control.
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institutia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Tehnic];
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia Patrimoniu;
- Direc[ia Corp Control;
- Directia Administra[ie Public] Local];
- SC Coral Impex SRL - operator serviciu public delegat.

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.179
din 27 iunie 2019
privind aprobarea Regulamentului pentru finan[area programelor sportive organizate în
condi[iile Legii nr. 69/2000 de c]tre cluburile sportive de drept privat înfiin[ate pe raza unit][ii
administrative teritoriale, constituite ca persoane juridice f]r] scop patrimonial, de[in]toare ale
certificatului de identitate sportiv]
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direc[iei Economice nr. 46382 din 19.06.2019 \i avizul Comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zal]u;
Solicit]rile nr. 19709/27.03.2019 \i 47936/26.06.2019 ale Prim]riei Muncipiului Zal]u \i adresele cu nr. 42705/05.06.2019
\i nr. 48360/27.06.2019 ale Ministerului Tineretului \i Sportului;
În baza prevederilor art. 2, 3, 18^1 alin.2 lit.b \i art. 69 alin.1-3 din Legea educa[iei fizice \i sportului nr. 60/2000, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare, ale Ordinului Ministrului Tineretului \i Sportului nr. 321/2019 pentru modificarea \i
completarea Ordinului Ministrului Tineretului \i Sportului nr. 664/2018 privind finan[area din fonduri publice a proiectelor
\i programelor sportive, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
V]zând solicitarea cu nr. 19709/27.03.2019 adresat] de c]tre Municipiul Zal]u, Ministerului Tineretului \i Sportului \i
r]spunsul acestui minister cu nr. 588/30.05.2019 înregistrat la Prim]ria Municipiului Zal]u cu nr. 42705/04.06.2019;
În conformitate cu prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
În conformitate cu dispozi[iile art.36 alin.6 lit.a pct.6 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
În temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
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HOT}R}|TE:

Art.1.Se aprob] Regulamentul pentru finan[area programelor sportive organizate în condi[iile Legii nr. 69/2000 de c]tre
cluburile sportive de drept privat înfiin[ate pe raza unit][ii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice f]r] scop
patrimonial, de[in]toare ale certificatului de identitate sportive, începând cu anul 2019, ce constituie Anexa nr.1, parte integrant]
a prezentei hot]râri.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia economic].
Art.3.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia economic], Direc[ia patrimoniu;
- Direc[ia Resurse umane, Birou audit;
- Direc[ia administra[ie public];
- Aducere la cuno\tin[a 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.195
din 27 iunie 2019
privind actualizarea Planului de Analiz] \i Acoperire a Riscurilor pe raza Municipiului Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:

- Referatul nr.47565 din 25.06.2019 al Direc[iei Resurse umane, monitorizare unit][i de înv][]mânt, CFG - Serviciul
Resurse umane, salarizare;
- Adresa nr.4604727 din 07.06.2019 al Inspectoratului General Pentru Situa[ii de Urgen[] - Inspectoratul Pentru Situa[ii
de Urgen[] @@Porolissum@@ al Jude[ului S]laj, înregistrat] la Prim]ria Municipiului Zal]u cu nr.43815 din 07.06.2019;
- Prevederile art.4, alin.(1), (2) \i (4) din Legea nr.307/2006 - privind ap]rarea împotriva incendiilor \i ale art.6 alin.(2) din
Ordinul Ministrului Administra[iei \i Internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de
analiz] \i acoperire a riscurilor \i a Structurii-cadru a Planului de analiz] \i acoperire a riscurilor;
- În temeiul art.36 alin. (6) lit.a), pct.8 \i pct.19 \i art.45, alin.(1) din Legea 215/2001 privind administra[ia public local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Se actualizeaz] Planul de analiz] \i acoperire a riscurilor în Municipiul Zal]u conform Anexei nr.1, parte integrant]
din prezenta hot]râre.
Art.2.La data adopt]rii prezentei hot]râri se abrog] Hot]rârea Consiliului Local nr.248/24.08.2017 privind aprobarea
Planului de analiz] \i acoperire a riscurilor pe raza Municipiului Zal]u.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Primarul Municipiului Zal]u, Comitetul Local
pentru Situa[ii de Urgen[] \i Serviciul Resurse umane, salarizare.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public];
- Membrii Comitetului Local pentru Situa[ii de Urgen[];
- Direc[ia Resurse umane, monitorizare unit][i de înv][]mânt, CFG - Serviciul resurse umane, salarizare;
- Inspectoratul pentru Situa[ii de Urgen[] @@Porolissum@@ S]laj.

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 nr.179 \i nr.195, pot fi consultate 'n format letric (pe suport de h`rtie),
de c]tre persoanle interesate, la avizierul 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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