MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXIX, Nr.56
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
3 octombrie 2019
|I ALTE ACTE

CUPRINS

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

HOT}RÂREA NR.264 din 19 septembrie 2019 privind aprobarea
documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal, pentru construire hal]
depozitare prin modificarea subzonei TE1 în UID1@@ bd. Mihai Viteazu, nr.
121, beneficiar] SC Conti SRL
HOT}RÂREA NR.265 din 19 septembrie 2019 privind aprobarea documenta[iei
de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire trei locuin[e cuplate@@
str. Brându\elor, beneficiar] SC Precision Engineer Group SRL
HOT}RÂREA NR.266 din 19 septembrie 2019 privind aprobarea
documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire
locuin[e unifamiliale@@ str. Morii, nr. 89, beneficiar] Dan Ariana Claudia
HOT}RÂREA NR.267 din 19 septembrie 2019 privind aprobarea
documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire zece
locuin[e semicolective@@ str. Mihai Eminescu, nr. 74, beneficiar] SC Tefisall
Imob SRL
HOT}RÂREA NR.268 din 19 septembrie 2019 privind implementarea unui
proces de bugetare participativ] la nivelul Municipiului Zal]u \i aprobarea
Regulamentului privind modul de desf]\urare a procesului de bugetare
participativ]
HOT}RÂREA NR.292 din 19 septembrie 2019 privind aprobarea Listei de
repartizare a locuin[elor pentru tineri, destinate închirierii - ANL
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.264
din 19 septembrie 2019
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru construire hal]
depozitare prin modificarea subzonei TE1 în UID1@@ bd. Mihai Viteazu, nr. 121,
beneficiar] SC Conti SRL
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere Referatul de aprobare \i Raportul de specialitate al Direc[iei Urbanism nr. 53507 din 18.07.2019, precum
\i Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
V]zând Certificatele de Urbanism nr. 1030 din 04.09.2018 \i nr. 1105 din 17.09.2019; Avizele de specialitate solicitate
prin Certificatul de urbanism ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 53507 din
18.07.2019;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 15478 din 11.03.2019, nr. 25346 din 18.04.2019 \i nr.
61286 din 21.08.2019, Avizul de oportunitate nr. 11 din 11.12.2018 aprobat prin Dispozi[ia primarului nr. 73 din 21.01.2019,
precum \i Avizul Arhitectului \ef nr. 9 din 03.09.2019;
În conformitate cu prevederile art.32 alin.1 lit.c, art. 47,50,56 \i Anexa 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 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.129 alin.2 lit.c \i alin.6 lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza art.139 alin.3 lit.e respectiv art.196 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru construire hal] depozitare prin modificarea
subzonei TE1 în UID1@@ bd. Mihai Viteazu nr. 121, ini[iat] \i finan[at] de beneficiara SC Conti SRL, 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 pentru construire hal] depozitare prin
modificarea subzonei TE1 în UID1@@ bd. Mihai Viteazu, nr. 121, beneficiar] SC Conti SRL, 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];
- 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],
SECRETAR GENERAL,
Claudia Ardelean
2

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.265
din 19 septembrie 2019
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire trei
locuin[e cuplate@@ str. Brându\elor, beneficiar] SC Precision Engineer Group SRL
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere Referatul de aprobare \i Raportul de specialitate al Direc[iei Urbanism nr. 53738 din 18.07.2019,
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u precum \i Raportul de specialitate nr.
59202/09.08.2019;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 232 din 12.03.2019 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 53738 din 18.07.2019;
V]zând Raportul inform]rii \i consult]rii publicului cu nr. 30998 din 16.05.2019, nr. 61195 din 21.08.2019, precum \i
Avizul Arhitectului \ef nr. 10 din 03.09.2019;
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 \i Anexa 1 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare \i ale Ordinului nr. 233 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.129 alin.2 lit.c \i alin.6 lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza art.139 alin.3 lit.e respectiv art.196 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire trei locuin[e cuplate@@ str.
Brându\elor, ini[iat] \i finan[at] de beneficiara SC Precision Engineer Group SRL, 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 pentru construire trei locuin[e
cuplate@@ str. Brându\elor, beneficiar] SC Precision Engineer Group SRL, 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];
- 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],
SECRETAR GENERAL,
Claudia Ardelean
3

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.266
din 19 septembrie 2019
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire
locuin[e unifamiliale@@ str. Morii nr. 89, beneficiar] Dan Ariana Claudia
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere Referatul de aprobare \i Raportul de specialitate al Direc[iei Urbanism nr. 54436 din 22.07.2019, precum
\i Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 408 din 16.04.2019 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 54436 din 22.07.2019;
V]zând Raportul inform]rii \i consult]rii publicului cu nr. 51925 din 11.07.2019, nr. 61258 din 21.08.2019, precum \i
Avizul Arhitectului \ef nr. 11 din 03.09.2019;
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 \i Anexa 1 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare \i ale Ordinului nr. 233 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.129 alin.2 lit.c \i alin.6 lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza art.139 alin.3 lit.e respectiv art.196 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuin[e unifamiliale@@ str. Morii
nr. 89, ini[iat] \i finan[at] de beneficiara Dan Ariana Claudia, 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 @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuin[e unifamiliale@@
str. Morii nr. 89, beneficiar] Dan Ariana Claudia, 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];
- 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],
SECRETAR GENERAL,
Claudia Ardelean
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.267
din 19 septembrie 2019
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire zece
locuin[e semicolective@@ str. Mihai Eminescu, nr. 74, beneficiar] SC Tefisall Imob SRL
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere Referatul de aprobare \i Raportul de specialitate al Direc[iei Urbanism nr. 53496 din 18.07.2019, precum
\i Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 266 din 19.03.2019 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 53496 din 18.07.2019;
V]zând Raportul inform]rii \i consult]rii publicului cu nr. 47528 din 24.06.2019, nr. 61364 din 22.08.2019, precum \i
Avizul Arhitectului \ef nr. 12 din 03.09.2019;
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 \i Anexa 1 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare \i ale Ordinului nr. 233 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.129 alin.2 lit.c \i alin.6 lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza art.139 alin.3 lit.e respectiv art.196 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire zece locuin[e semicolective@@
str. Mihai Eminescu, nr. 74, ini[iat] \i finan[at] de beneficiara SC Tefisall Imob SRL, 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 pentru construire zece locuin[e
semicolective@@ str. Mihai Eminescu nr. 74, beneficiar] SC Tefisall Imob SRL, 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];
- 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],
SECRETAR GENERAL,
Claudia Ardelean
5

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.268
din 19 septembrie 2019
privind implementarea unui proces de bugetare participativ] la nivelul Municipiului Zal]u \i
aprobarea Regulamentului privind modul de desf]\urare a procesului de bugetare participativ]
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
Referatul de aprobare \i Raportul de specialitate nr. 51887 din 11.07.2019 \i Referatul nr. 65550 din
10.09.2019 ale Direc[iei economice;
Nota de fundamentare nr. 45401 din 13.06.2019 a d-lui consilier Labo Ioan Dorel;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen[a decizional];
În temeiul dispozi[iilor art. 129 alin.2 lit.b \i d, alin.4 lit.a \i e, alin. 7, art. 139 alin.3 lit.a, art. 196 alin.1
lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] implementarea procesului de bugetare participativ] la nivelul Municipiului Zal]u.
Art.2. Se aprob] Regulamentul privind modul de derulare a procesului de bugetare participativ], conform
Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.3. Se aprob] cuprinderea în bugetul anului 2020 a sumei de 1.000 mii lei în vederea implementarii
proiectului @@Propune pentru comunitatea ta, propune pentru Zal]u@@.
Art.4. Aprobarea cuprinderii sumei de 25 mii lei în bugetul local \i în lista de investi[ii în anul 2019
pentru obiectivul de investi[ii @@Platform] electronic] buget participativ@@.
Art.5. Se constituie Comisia de evaluare a proiectelor depuse, în urm]toarea componen[]:
1. B]l]jel Teodor - viceprimar
2. Fazakas Nicolae - viceprimar
3. Labo Ioan Dorel - consilier local
4. Cri\an Mariana Dana - consilier local
5. Popan Adrian Alexandru - consilier local
Art.6. Se mandateaz] Primarul Municipiului Zal]u s] desemneze componen[a Comisiei tehnice de analiz] a
proiectelor depuse.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia economic].
Art.8. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie public];
- Direc[ia Patrimoniu, Direc[ia Tehnic];
- Direc[ia Economic];
- aducere la cuno\tin[a public].

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

Contrasemneaz],
SECRETAR GENERAL,
Claudia Ardelean
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.292
din 19 septembrie 2019
privind aprobarea Listei de repartizare a locuin[elor pentru tineri, destinate închirierii - ANL
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare \i raportul de specialitate al Direc[iei Patrimoniu nr. 67391 din 17.09.2019;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zal]u;
- Hot]rârea Consiliului Local nr. 262/29.08.2019 privind aprobarea Listei solicitan[ilor care au acces la
locuin[ele pentru tineri, destinate închirierii \i a Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în solu[ionarea
cererilor de locuin[e pentru tineri- ANL;
- Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiin[area Agen[iei Na[ionale pentru Locuin[e;
- Prevederile art. 15 \i Anexa 11 din H.G. 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;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c, art. 139 alin. (1) \i ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/
2019 privind Codul administrativ;

HOT}R}|TE:
Art.1. Aprobarea Listei de repartizare a locuin[elor pentru tineri, destinate închirierii- ANL, prin preluarea
solicitan[ilor înscri\i în lista privind stabilirea ordinii de prioritate în solu[ionarea cererilor de locuin[e pentru tineriANL stabilit] \i r]mas] definitiv] dup] solu[ionarea contesta[iilor, conform Anexei nr.1 la prezenta hot]râre.
Art.2. Contesta[iile cu privire la repartizarea locuin[elor se vor adresa Primarului Municipiului Zal]u, în
termen de 7 zile de la afi\area listei prev]zut] la Art.1. Solu[ionarea contesta[iilor se va asigura în termen de 15
zile de la primire, în condi[iile legii.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia Patrimoniu.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia administra[ie public];
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia Patrimoniu;
- prin afi\are la sediul institu[iei \i pe site-ul institu[iei.

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

Contrasemneaz],
SECRETAR GENERAL,
Claudia Ardelean

NOT}* Anexele la Hot]r`rile Consiliului Local al Municipiului Zal]u 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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