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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA Nr.45
din 18.04.2019
privind aprobarea bugetului de venituri \i cheltuieli la activit][ile finan[ate din venituri proprii
pe anul 2019
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 4874 din 16.04.2019 al Serviciul Buget, Finan[e, Contabilitate, Impozite \i taxe;
- expunerea de motive a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
Potrivit prevederilor Legii nr. 50/2019 legea bugetului de stat pe anul 2019;
V]zând prevederile art. 36 alin (2) lit b, 36 alin (4) lit a, din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
În temeiul prevederilor art.45 alin (2) din Legea nr 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] bugetul de venituri \i cheltuieli la activit][ile finan[ate din venituri proprii pe anul 2019 al UAT Ora\
Jibou, astfel:
DENUMIRE

PREVEDERI

TRIM

TRIM

TRIM

TRIM

INDICATOR

ANUALE

I

II

III

IV

VENIT DIN TAXA PIATA

124.300

26.000

41.300

28.950

28.050

CHELTUIELI TOTAL

124.300

26.000

41.300

28.950

28.050

CHELT PERSONAL

80.700

19.000

19.600

22.500

19.600

CHELT MATERIALE

28.600

7.000

6.700

6.450

8.450

CHELT CAPITAL

15.000

CAP 70.10 PIATA

15.000

CAP 65 10 INVATAMANT
VENITURI

359.000

100.500

102.500

78.500

77.500

CHELT MATERIALE

359.000

100.500

102.500

78.500

77.500

VENITURI total

13.200.000

3.200.000

3.450.000

3.275.000

3.275.000

CHELTUIELI TOTAL

13.200.000

3.200.000

3.450.000

3.275.000

3.275.000

CHELT MATERIALE

1.832.000

731.000

460.000

290.000

351.000

CH PERSONAL

11.220.000

2.469.000

2.904.000

2.923.000

2.924.000

CH CAPITAL

148.000

86.000

62.000

CAP 66.02 SANATATE
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Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Serviciul Buget, Finan[e, Contabilitate,
Impozite \i taxe;
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Domnul Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Serviciul Buget, Finan[e, Contabilitate, Impozite \i taxe;
- Trezoreria Jibou;
- Consiliul Jude[ean S]laj;
- Dosar de \edin[]/dosar hot]râri;
- Mass-media/publicitate.

Pre\edinte de \edin[],
Bujor Ioan

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA Nr.46
din 18.04.2019
privind aprobarea contului de execu[ie bugetar] pe trim. I 2019
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul nr. 4859 din 11.04.2018 al Compartimentului buget, finan[e, contabilitate privind contul de executie bugetar]
pe trim I 2018;
- expunerea de motive nr.4860 din 11.04.2018 a domnului Primar;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare.
În temeiul art. 36(2) lit. b, \i art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modificarile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] contul de execu[ie bugetar] pe trim.I 2019 astfel:
NR

VENITURI

COD

CRT
VENITURI TOTALE din care :

PREVEDERI

PREVEDERI

INCASARI

AN 2019

TRIM I 2019

TRIM I 2019

29.061.470

3.758.350

4.414.303,01

Sume def tva din care

11.02

2.903.840

913.000

745.000,00

Sume def tva ptr ch descentralizate

11.02.02

1.143.840

265.000

265.000,00

Sume def tva ptr echilibrare

11.02.06

1.760.000

648.000

480.000,00

SUBVENTII, din care:

00.18

5.714.130

307.200

302.396,24

Subv de la bug stat

42.02

5.496.530

89.600

84.800,00

Subv. de la alte administratii

43.02

235.000

0

0

Sume primite de la UE

48.02

217.600

217.600

217.596,24

Sume exceed an precedent

40.02.14

9.274.050

438.920

195.249,00

Sume primite in cadrul mecanismului

40.02.16

249.270

0

0

VENITURI CURENTE

00.02

10.685.180

2.099.230

3.171.657,77

impozit pe venit din transf proprietatilor

03.02.18

10.000

1.000

2.047,00

decontarii cererii de plata

imobiliare
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Cote def imp venit

04.02.01

6.320.000

1.300.000

1.091.695,96

Sume alocate cote defalcate

04.02.04

0

0

0

Imp cladiri PF

07.02.01.01

567.700

94.500

315.200,72

Impozit cladiri PJ

07.02.01.02

1.090.000

280.000

704.449,80

Impozit teren PF

07.02.02.01

180.000

50.000

97.171,00

Imp teren PJ

07.02.02.02

100.000

20.000

51.715,00

Imp teren extravilan

07.02.02.03

200.000

37.510

128.296,68

Taxe judiciare timbru

07.02.03

125.000

40.000

36.791,64

Impozit spectacole

15.02

3.480

1.480

529,00

Imp mij transp PF

16.02.02.01

500.000

86.450

269.325,50

Imp mij transport PJ

16.02.02.02

230.000

50.000

102.683,30

Taxe tarif elib licente

16.02.03

220.000

0

32.969,41

Alte taxe utilizare bunuri

16.02.50

24.000

8.000

8.579,30

Alte imp si taxe afisaj,publicitate

18.02

38.000

5.000

15.635,32

Venit concesionari si inchirieri

30.02.05

609.000

32.400

193.392,09

Venit prest servicii(salubriz)

33.02

60.000

1.890

9.738,12

Venit taxe administrar

34.02

2.000

0

69,38

Venit amenzi

35.02

370.000

90.000

109.346,05

Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli

36.02

36.000

1.000

2.022,50

CHELTUIELI TOTAL

COD

29.061.470

3.758.350

2.736.070,79

Autoritati publice

51.02.

3.553.790

847.380

772.079,64

Chelt personal

2.901.200

693.500

654.963,00

Chelt materiale

499.250

135.700

98.936,64

Alte cheltuieli(59.40)

74.340

18.180

18.180,00

Chelt capital

79.000

0

0

296.800

60.500

57.731,67

Ch personal

237.500

59.000

56.561,00

Ch materiale

9.300

1.500

1.170,67

Fd rezerva

50.000

0

0

793.000

181.500

170.337,20

Chelt personal

709.000

175.000

166.655,00

Ch materiale

34.000

6.500

3.682,20

Chelt capial

50.000

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte serv publice generale

54.02

Evidenta persoanei si alte serv=

Ordine publica

61.02

Politie locala si protectie civila
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Invatamant

3.424.060

619.650

308.048,21

Chelt materiale

1.030.800

417.300

248.961,56

Proiecte cu finantare

440.920

191.650

54.436,64

Burse/ Ajutor social

35.000

4.700

4.650,01

Asistenta sociala

137.340

6.000

0

Chelt capital

1.780.000

0

0

548.200

84.600

84.343,80

Ch personal

360.800

84.000

83.863,00

Cheltuieli materiale

5.400

600

480,80

Transfer spital

182.000

0

0

934.950

146.600

55.657,76

Chelt personal

184.400

43.600

40.271,00

Ch materiale

380.550

33.000

15.386,76

Alte chelt-Asociatii si fundatii

125.000

20.000

0

Chelt capital

245.000

50.000

0

3.217.500

735.000

704.294,00

Cheltuieli personal asistenti

1.504.000

365.000

347.399,00

Indemnizatii handicapati

1.600.000

361.000

356.179,00

Ajutor social –incalzire lemne

73.500

8.500

216,00

Asociatii si fundatii

30.000

0

Ajutor urgenta

10.000

500

500,00

4.015.130

265.000

68.417,39

Cheltuieli materiale

425.000

140.000

68.417,39

Chelt capital

3.590.130

125.000

898.040

155.600

128.338,00

Cheltuieli personal

352.740

89.600

84.809,00

Cheltuieli materiale

245.300

66.000

43.529,00

Chelt capital

300.000

0

0

Sanatate- Cab scolar si spital

Cultura,recreere,religie

Asistenta sociala

Servicii si dezvoltare publica

65.02

66.02

67.02

68.02

70.02

Iluminat si alim cu apa

Protectia mediului

74.02

Actiuni generale ec, comerciale

80.02

184.000

22.000

0

Transporturi, strazi

84.02

10.936.130

380.650

243.753,02

Cheltuieli personal

849.500

195.000

179.033,00

Cheltuieli materiale

1.173.300

155.650

38.060,61

Chelt capital

8.913.330

30.000

26.659,41

259.870

259.870

143.070,10

Alte actiuni economice

87.02

Proiecte de dezv multifunctionale
EXCEDENT

1.678.232,22
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Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i dna Opri\ Dorina, \ef serviciu buget finan[e
contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Domnul Primar;
- Compartimentul buget, finan[e, contabilitate;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Trezoreria Jibou;
- Dosar hot]râri;
- Publicitate.

Pre\edinte de \edin[],
Bujor Ioan

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA Nr.53
din 18.04.2019
privind alocarea unei sume pentru desf]\urarea activit][ilor dedicate
zilei interna[ionale a copilului - 1 IUNIE
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul nr. 5036 din 17.04.2019 prin care se propune alocarea sumei de 55.000 lei pentru sus[inerea proiectului
@@Copilarie o lume minunat]@@, desf]\urat] în colaborare cu asocia[ia @@Suntem P]rin[i nou] ne pas]@@;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
- Expunerea de motive a domnului primar;
V]zând prevederile art. 36 alin (9) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local] cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.45 alin (1 ,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] alocarea sumei de 55.000 lei pentru desf]\urarea activit][ilor dedicate zilei interna[ionale a copilului 1
IUNIE. Manifest]rile vor avea loc în zilele de 31.05.2019-01.06.2019 în localitatea Jibou în Pia[a Unirii (platoul din spatele
Prim]riei) între orele 8:30 - 23:00 respectiv organizarea de c]tre Prim]ria Ora\ului Jibou împreun] cu @@Asocia[ia Suntem
p]rin[i nou] ne pas] @@ a celei de a treia edi[ii a proiectului @@Copil]rie o lume minunat]@@.
Art.2 Se aprob] calendarul manifest]rilor:
- concursuri sportive ( role, biciclete, cursa 'n saci, trotinete);
- desene pe asfalt; pictur], spectacol, concert muzic] usoar] \i umor;
- spectacol cantece pupulare, majorete, balet, cor;
- ziua micilor razboinici.
La aceste activit][i particip] \colarii \i pre\colarii \colilor din ora\ \i cadrele didactice.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i doamna Opri\ Dorina - serviciul Contabilitate,
buget, finan[e, impozite \i taxe.
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Serviciul Contabilitate, Impozite \i taxe locale, comp.Mediu;
- Dosar de \edin[] /dosar hot]râri;
- |colile din ora\;
- Ceta[enii ora\ului prin afisaj \i publicare prin mijloace electronice.

Pre\edinte de \edin[],
Bujor Ioan
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Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA Nr.61
din 28.05.2019
privind aprobarea contului de execu[ie bugetar] la Spitalul Or]\enesc Jibou
'ncheiat 'n 31 decembrie 2018
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Primar;
- Raportul nr. 1054/13.05.019 al Spitalului or]\enesc Jibou;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local;
În baza prevederilor art.49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
În temeiul art. 36(2) lit. b, \i art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art. 1 Se aprob] contul de executie bugetar] la Spitalul Or]\enesc Jibou 'ncheiat 'n 31 decembrie 2018 astfel:
DENUMIRE INDICATOR

COD

Prevederi initiale

Prevederi I

2018

VENITURI TOTALE din care:

Trimestriale 2018

Incasari

31 decembrie
2018

10.620.000

10.380.000

9.859.749

33.10.08

106.000

146.000

160.294

33.10.21

4.500.000

4.500.000

4.192.996

33.10.30

1.075.000

1.295.000

1.284.159

sume alocate de la MS

33.10.31

20.000

20.000

5.000

Sume utioolizate din excedent

10.15.00

0

150.000

0

43.10.14

160.000

160.000

160.000

43.10.10

85.000

85.000

85.000

43.33.00

4.674.000

4.024.000

3.972.300

Venit din prestari sevicii si alte activitati
Venit din contractele incheiate cu Casa de

asigurari de sanatate

Venit din contractele incheiate cu DSP din

sume alocate de la bugetul de stat

Venit din contractele incheiate cu DSP din

Subventii din bugetele locale pt. cheltuieli
de capital
Subventii

din

cheltuieli curente

bugetele

locale

Subventii din Bugetul Fondului de stat

pntru

Plati

31 decembrie
2018

CHELTUIELI TOTALE din care:
CHELT. DE PERSONAL din care:
Salarii de baza

10.620.000

10.380.000

9.884.516
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8.811.000

8.381.000

8.333.405

10.01.01

5.599.000

6.109.000

6.078.714

Sporuri conditii de munca

10.01.05

644.000

687.000

687.000

Alte sporuri

10.01.06

1.132.000

668.000

668.000

Fond afferent platii cu ora

10.01.11

727.000

312.000

299.645

Indemnizatia de hrana

10.01.17

424.000

349.000

349.000
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Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

61.000

61.000

60.635

Contributii de asigurari de somaj

10.03.02

2.000

2.000

1.714

Contrtibutii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

20.0000

20.000

19.883

Coontributii de asigurari pentru accidente

10.03.04
1.500

1.500

1.073

500

500

461

200.000

171.000

167.280

1.552.000

1.667.000

1.329.952

24.000

32.000

26.186

de munca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

BUNURI SI SERVICII din care:

20

Furnituri de birou

20.01.01

Material pentru curatenie

20.01.02

35.000

46.000

36.386

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

180.000

190.000

155.954

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35.000

35.000

28.513

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

10.000

10.000

7.632

Piese de schimb

20.01.06

5.000

3.300

288

20.01.08

19.000

24.000

19.497

20.01.09

89.000

121.700

119.971

functionare

20.01.30

155.000

170.000

163.895

Reparatii curente

20.02.00

145.000

150.000

100.228

Posta, telecomunicatii, radiuo, tv, internet
Material si prestari de servicii cu character
functional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

Hrana pentru oameni

20.03.01

160.000

180.000

164.327

Medicamente

20.04.01

270.000

280.000

269.724

Materiale sanitare

20.04.02

105.000

110.000

96.788

Reactivi

20.04.03

115.000

120.000

81.474

Dezinfectanti

20.04.04

50.000

55.000

37.081

Uniforme si echipamente

20.05.01

21.000

21.000

1.096

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

20.000

10.000

Alte obiecte de inventar

20.05.30

79.000

74.000

Deplasari interne, detasari,

15.175

transferari

20.06.01

15.000

15.000

937

Pregatire profesionala

20.13.00

20.000

20.000

4.800

BURSE REZIDENTI

59.01.00

97.000

22.000

21.159

ALTE ACTIVE FIXE

71.01.30

160.000

310.000

200.000

DEFICIT 24.767
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] Spitalul Or]\enesc Jibou \i Serviciul buget, finan[e, contabilitate,
impozite \i taxe locale din cadrul Prim]riei Ora\ului Jibou.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar;
- Spitalul Or]\enesc Jibou;
- Serviciul buget, finan[e, contabilitate;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Trezoreria Jibou;
- Dosar hot]râri.

Pre\edinte de \edin[],
Micle Corina
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Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA Nr.62
din 28.05.2019
privind aprobarea contului de execu[ie bugetar] pentru trim. IV 2018
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Primar;
- Raportul nr.6022/13.05.2019 al Serviciului buget, finan[e, contabilitate privind aprobarea contului de execu[ie bugetar]
pentru anul 2018;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local
În baza prevederilor art.49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,
În temeiul art. 36(2) lit. b, \i art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1 Se aprob] contul de execu[ie bugetar] pentru anul 2018, astfel:
NR

CRT
1
1.1

1.2

1.3
1.4

VENITURI

COD

PREVEDERI

INCASARI

23.916.200,00

25.934.150,00

18.764.266,00

PREVEDERI
INITIALE
2018

VENITURI TOTALE din care :

DEFINITIVE 2018

2018

Sume def tva din care

11.02

3.979.100,00

3.805.100,00

3.544.026,00

Sume def tva ptr ch descentralizate

11.02.02

3.926.200,00

3.752.200,00

3.491.126,00

Sume def TVA ptr drumuri

11.02.05

52.900,00

52.900,00

52.900,00

Subv de la bug stat

42.02

254.500,00

1.578.000,00

1.561.449,00

Subv de la alte administratii

43.02

40.02.14

10.762.610,00

3.100,00

3.100,00

VENITURI CURENTE

00.02

8.919.990,00

9.227.370,00

9.415.691,00

impozit pe venit din transf

03.02.18

SUBVENTII, din care:

Sume exceed an precedent

00.18

254.500,00

1.581.100,00

11.320.580,00

1.564.549,00

4.240.000,00
9.283,00

proprietatilor imobiliare
Cote def imp venit

04.02.01

4.144.000,00

4.282.000,00

4.603.808,00

Sume alocate cote defalcate

04.02.04

336.000,00

408.000,00

408.000,00

Imp cladiri PF

07.02.01.01

550.000,00

550.000,00

510.635,00

Impozit cladiri PJ

07.02.01.02

850.000,00

850.000,00

1.060.433,00

Impozit teren PF

07.02.02.01

250.000,00

250.000,00

169.037,00

Imp teren PJ

07.02.02.02

100.000,00

100.000,00

80.694,00

Imp teren extravilan

07.02.02.03

200.000,00

200.000,00

198.275,00

Taxe judiciare timbru

07.02.03

100.000,00

100.000,00

146.536,00

Impozit spectacole

15.02

3.000,00

3.000,00

1.167,00

Imp mij transp PF

16.02.02.01

460.000,00

460.000,00

488.479,00

Imp mij transport PJ

16.02.02.02

200.000,00

200.000,00

221.725,00

Taxe tarif elib licente

16.02.03

55.000,00

55.000,00

236.741,00
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Alte taxe utilizare bunuri

16.02.50

39.000,00

39.000,00

19.817,00

Alte imp si taxe afisaj,publicitate

18.02

33.000,00

33.000,00

36.153,00

Venit concesionari si inchirieri

30.02.05

765.000,00

765.000,00

553,600,00

Venit prest servicii(salubriz)

33.02

180.990,00

180.990,00

58.859,00

Venit taxe administrar

34.02

30.000,00

30.000,00

342,00

Venit amenzi

35.02

624.000,00

624.000,00

Divere venituri.casa cult,chirii scoli

36.02

50.037,00

Venituri din valorif unor bunuri

39.02

93.880,00

Sume primite de la UE

48.02
COD

23.916.200,00

Autoritati publice

51.02.

3.438.800,00

Taxe extrajudiciare de timbru

CHELTUIELI TOTAL

370.807,00

97.380,00

97.383,00

3.514.000,00

3.172.219,00

25.934.150,00

17.078.989,00

Chelt personal

2.665.600,00

2.665.600,00

2.421.328,00

Chelt materiale

470.500,00

496.000,00

437.348,00

Alte cheltuieli(59.40)

62.700,00

62.700,00

62.700,00

Chelt capital

240.000,00

280.240,00

289.700,00

280.240,00

250.843,00

Ch personal

219.040,00

219.040,00

216.932,00

Ch materiale

11.200,00

11.200,00

7.540,00

Alte serv publice generale

Evidenta persoanei si alte serv=

Fd rezerva

Ordine publica

54.02

50.000,00

50.000,00

-

753.040,00

759.040,00

702.121,00

Chelt personal

637.640,00

637.640,00

605.122,00

Ch materiale

25.400,00

31.400,00

26.789,00

Politie locala si protectie civila

Chelt capial

Invatamant

61.02

224.472,00

90.000,00

65.02

90.000,00

70.210,00

1.635.900,00

1.663.010,00

1.544.921,00

Chelt materiale

998.000,00

978.300,00

976.010,00

Proiecte cu finantare

491.900,00

512.710,00

438.853,00

Burse/ Ajutor social

42.000,00

42.000,00

39.448,00

Asistenta sociala

Sanatate- Cab scolar si spital

104.000,00

130.000,00

94.400,00

478.900,00

549.100,00

544.928,00

Ch personal

228.500,00

298.700,00

297.682,00

Cheltuieli materiale

5.400,00

5.400,00

2.246,00

Transfer spital

245.000,00

245.000,00

245.000,00

Cultura,recreere,religie

66.02

67.02

1.273.470,00

1.192.170,00

885.072,00

Chelt personal

134.620,00

134.620,00

130.024,00

Ch materiale

535.850,00

442.550,00

361.095,00

Alte chelt-Asociatii si fundatii

125.000,00

125.000,00

102.501,00

Chelt capital

478.000,00

490.000,00

291.452,00

Asistenta sociala

3.242.200,00

3.242.200,00

2.780.952,00

Cheltuieli personal asistenti

1.492.000,00

1.492.000,00

1.348.575,00

Indemnizatii handicapati

1.641.000,00

1.641.000,00

1.350.036,00

Ajutor social –incalzire lemne

69.200,00

69.200,00

46.493,00

Asociatii si fundatii

30.000,00

30.000,00

29.228,36

Ajutor urgenta

10.000,00

10.000,00

6.620,00

Servicii si dezvoltare publica
Iluminat si alim cu apa

68.02

70.02

4.962.980,00
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5.172.980,00

1.305.133,00

Cheltuieli materiale

320.000,00

350.000,00

344.497,00

Chelt capital

4.642.980,00

1.118.900,00

4.822.980,00

1.144.900,00

960.636,00

322.300,00

322.300,00

318.431,00

Protectia mediului

74.02

Cheltuieli personal

560.173,00

Cheltuieli materiale

276.600,00

276.600,00

152.372,00

Chelt capital

520.000,00

546.000,00

89.370,00

Actiuni generale ec, comerciale

112.000,00

207.000,00

158.570,00

112.000,00

207.000,00

7.513.800,00

158.570,00

4.916.725,00

Cheltuieli personal

775.540,00

775.540,00

667.744,00

Cheltuieli materiale

1.144.500,00

1.277.600,00

955.997,00

4.352.100,00

5.460.660,00

3.292.984,00

0

0

1.685.277,00

Cheltuieli materiale

Transporturi, strazi

Chelt capital

Alte actiuni economice

80.02
84.02

87.02

6.272.140,00

347.630,00

349.280,00

Proiecte de dezv multifunctionale
EXCEDENT

283.703,00

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Serviciul buget, finan[e contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar;
- Serviciul buget, finan[e, contabilitate;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Trezoreria Jibou;
- Dosar hot]râri.

Pre\edinte de \edin[],
Micle Corina

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA Nr.63
din 29.05.2018
privind utilizarea excedentului bugetar al UAT Ora\ Jibou din anii preceden[i în anul 2019
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 6020/13.05.2019 al Serviciului buget, finan[e contabilitate, impozite \i taxe locale privind
utilizarea excedentului din anii preceden[i;
- Expunerea de motive a domnului primar \i avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- Prevederile art. 58, art. 71 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- Ordinul nr. 3809/2018 al Ministrului Finan[elor Publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerci[iului bugetar al anului 2018.
În conformitate cu dispozi[iile art.36 alin.(4) lit.a) \i art.63 alin.(4) lit.b) , art.45 alin.(2) \i art.115 alin.(1) lit.b), alin.(7) din
Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] utilizarea excedentului bugetului local din anii preceden[i în anul 2019 în sum] de 9.585.400,26;
Art.2 Se aprob] excedentul bugetului de venituri \i cheltuieli ale activit][ilor finan[ate integral din venituri proprii în
sum] de 485.438,21;
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl.primar \i Serviciului buget, finan[e, contabilitate, impozite

11

\i taxe locale.
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar;
-Trezoreria Ora\ului Jibou;
- Serviciului buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Publicitate, mass -media.

Pre\edinte de \edin[],
Micle Corina

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA Nr.66
din 28.05.2019
privind alocarea unui sprijin financiar cercului de pictur] \i metaloplastie
din cadrul Clubului Copiilor Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.6515 din 24.05.2019 al Serviciului buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
- Adresa nr. 36/16.05.2019 de la Clubul Copiilor Jibou;
- Expunerea de motive nr. 6516/24.05.2019 a domnului Primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului local;
V]zând prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat].
În temeiul art. si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] alocarea sumei de 6960 lei Clubului Copiilor Jibou pentru sus[inerea financiar] a cercului de pictur] \i
metaloplastie pentru proiectul @@Simfonia culorilor \i formelor@@ privind derularea demersului didactic în condi[ii optime \i
participarea la concursuri \i festivaluri de profil.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i doamna Opri\ Dorina, \ef Serviciu buget,
finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Serviciu buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Clubul Copiilor Jibou;
- Publicitate, mass-media.

Pre\edinte de \edin[],
Micle Corina

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA Nr.67
din 28.05.2019
privind alocarea unui sprijin financiar Clubului Copiilor Jibou cu ocazia organiz]rii
Festivalului Interna[ional de Folclor \i Me\te\uguri Artistice Tradi[ionale
@@SOME| C~NTECELE TALE@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 6516 / 24.05.2019 al Serviciului buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe prin care se propune
alocarea unor fonduri pentru desf]\urarea Festivalului interna[ional de Folclor \i Meste\uguri Artistice Tradi[ionale @@SOME|
CÂNTECELE TALE@@, în organizarea Clubului Copiilor edi[ia XXXIII, în perioada 26-28 iulie 2019 în localitatea Jibou;
- adresa nr. 38/17.05.2018 a Clubului Copiilor prin care se solicit] alocarea sumei de 26.000 lei pentru desf]\urarea
manifest]rilor Some\, Cântecele tale editia XXXIII;
- Expunerea de motive a domnului primar, avizele de specialitate ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.( 2) lit. b, din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45 alin.( 1 ,2) din Legea nr .215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] alocarea sumei de 26.000 lei pentru desf]\urarea Festivalului Interna[ional de Folclor \i Meste\uguri
Artistice Tradi[ionale @@SOME| CÂNTECELE TALE@@ edi[ia XXXII 'n perioada 26-28 iulie 2019 astfel:
- cazare \i mas] participan[i, transport copii;
- cheltuielili de organizare: transport \i montare scen];
- alte cheltuieli materiale.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Serviciul buget, finan[e, contabilitate,
impozite \i taxe locale.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- domnul Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Clubul Copiilor;
- Dosar de \edin[]/dosar hot]r`ri;
- Mijloace de informare/publicitate.

Pre\edinte de \edin[],
Micle Corina

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA Nr.68
din 28.05.2019
privind modificarea nivelului valorilor impozabile, impozitelor \i taxelor locale prin indexarea
cu rata infla[iei 'n procent de 4,6 %, 'ncepand cu anul 2020
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr.4381/05.04.2019 al Serviciului buget, finan[e, contablitate, impozite \i taxe locale;
- Expunerea de motive nr. 4756/12.04.2019 a Primarului Ora\ului Jibou \i avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
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- prevederile art. 491 alin . (1) \i art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare [inând cont de rata inflatiei de 4,6%;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 5, alin. (1) lit. a), art. 16, alin (2), art. 20, alin. (1) lit. b) \i art. 27 din Legea finan[elor publice locale nr. 273/
2006, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul dispozi[iilor art. 36 alin. (2), lit. @@b@@ raportat la alin. (4), lit. @@c@@, ale art. 45 alin. (2), lit. @@c@@, art. 48 alin. (2) \i art.
115 alin. (1) lit. @@b@@ din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] indexarea cu rata infla[iei de 4,6% a impozitelor \i taxelor locale care constau într-o anumit] sum] în lei
sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, a limitelor minime \i maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal local, în
cazul persoanelor fizice \i juridice pentru anul 2020, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl.primar \i Serviciul Buget, finan[e, contabilitate, impozite
\i taxe locale.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar;
- Serviciul buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
- Biroul urbanism;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Publicitate, mass -media.

Pre\edinte de \edin[],
Micle Corina

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr.68
din 28.05.2019

Modificarea nivelului valorilor impozabile, impozitelor \i taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata infla[iei 'n procent de 4,6%,
'ncepand cu anul fiscal 2020
Potrivit art. 491 alin.(1) si alin(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (1) În cazul oric]rui
impozit sau oric]rei taxe locale, care const] într-o anumit] sum] în lei sau care este stabilit] pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se
indexeaz] anual, pân] la data de 30 aprilie, de c]tre consiliile locale, [inând cont de rata infla[iei pentru anul fiscal anterior, comunicat] pe site-urile
oficiale ale Ministerului Finan[elor Publice \i Ministerului Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprob] prin hot]râre a consiliului local \i se aplic] în anul fiscal urmator.
Tinand cont de actele legislative precizate, pentru anul 2020, propunem spre aprobare indexarea cu rata inflatiei de 4,6% a tuturor nivelurilor
valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si alte taxe asimilate acestora si a amenzilor prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare, valori care pentru anul 2019 au fost indexate cu rata inflatiei de 1,3%.
Conform Institutului National de Statistica rata inflatiei pentru anul 2018 este de 4,6%, iar pentru anul 2017 rata inflatiei a fost de 1,3%.
Nivelurile indexate cu rata inflatiei de 4,6% pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si
amenzile aplicabile incepand cu anul 2020 sunt dupa cum urmeaza:
I. Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice
Art 457, alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
TIPUL CLADIRII

VALOAREA IMPOZABILA (RON) LEI/MP
Cu instalatii de apa, canalizare,electrice,si

Fara instalatii de apa, canalizare,

2019

2020

2019

2020

1.013

1.059,59

608

635,96

317,98

203

212,33

177

185,14

incalzire(conditii cumulative) pt anii

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma

electrice sau incalzire, pt anii

unui tratament termic si/sau chimic

B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din
caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale

304

nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat ori cu pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

203

14

212,33

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra

naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte

127

132,84

76

79,49

materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa

incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda,

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa

incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda,
utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la litA-D

II.Impozitul si taxa pe teren
A.Nivelurile impozitului/taxei pentru terenul intravilan pentru localitatile de rangul III si rangul V la categoria de folosinta terenuri cu constructii.
Art. 465, alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Zona din cadrul

Nivelurile impozitului/taxei pe rang de localitati lei/ha

Rang/an

III

A

5304- 13260

B

3604- 9009

3769,78- 9423,41

C

1711- 4280

1789,70- 4476,88

D

996- 2470

1041,81- 2583,62

localitatii

2019

V

2020
5547,98 - 13869,96

2019
576-1440

2020
602,49 -1506,24

B. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan - orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii.

Nr

Zona

crt
1
2
3
4
5
6

Categoria de folosinta

8
9

2019

2020

B

2019

2020

2019

2020

29,28

21

21,96

19

19,87

15

15,69

21,96

19

19,87

15

15,69

13

13,59

Fânea[]

21

21,96

19

19,87

15

15,69

13

13,59

Vie

47

49,16

35

36,61

28

29,28

19

19,87

Livad]

54

56,48

47

49,16

35

36,61

28

29,28

P]dure sau alt teren

28

29,28

21

21,96

19

19,87

15

15,69

Teren cu ape

15

15,69

13

13,59

8

8,36

0

0

Drumuri \i c]i ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

Teren neproductiv

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit (lei)

1

Teren cu construc[ii

22 - 31

2019

2020
23,01 – 32,42

2

Teren arabil

43 - 51

44,97 – 53,34

3

P]\une

20 - 28

20,92 – 29,28

4

Fânea[]

20 - 28

20,92 – 29,28

5

Vie pe rod, alta decât cea prev]zut] la nr. crt. 5.1

49 - 56

51,25 – 58,57

5.1

Vie pân] la intrarea pe rod

0

0

6

Livad] pe rod, alta decât cea prev]zut] la nr. crt. 6.1

49 - 56

51,25 – 58,57

6.1

Livad] pân] la intrarea pe rod

0

0

P]dure sau alt teren cu vegeta[ie forestier], cu excep[ia celui

8 - 16

8,36– 16,73

P]dure în vârst] de pân] la 20 de ani \i p]dure cu rol de

0

0

Teren cu ap], altul decât cel cu amenaj]ri piscicole

1-6

1,0 4 – 6,27

8

2020

21

Categoria de folosinta

7.1

2019

28

Nr

7

D

P]\une

C. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan
crt.

C

Teren arabil

cu vegeta[ie forestier]

7

A

prev]zut la nr. crt. 7.1
protec[ie

15

8.1

Teren cu amenaj]ri piscicole

26 - 34

27,19 – 35,56

9

Drumuri \i c]i ferate

0

0

10

Teren neproductiv

0

0

III . Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 470 alin.(2)

Mijloace de transport cu tractiune mecanica
I.

Vehicule inmatriculate

Valoarea impozitului

-lei/200 cmc/an sau fractiune din aceasta
2019

2020

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri \i autoturisme cu capacitatea cilindric] de

8

8,36

2

Motociclete, tricicluri \i cvadricicluri cu capacitatea cilindric] de peste 1.600

9

9,41

3

Autoturisme cu capacitatea cilindric] între 1.601 cm3 \i

18

18,82

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc si 2.000 cmc inclusiv

73

76,35

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 si 2.600 cmc inclusiv

146

152,71

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cmc si 3.000 cmc inclusiv

294

307,52

7

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

24

25,1

8

Autobuze, autocare, microbuze

30

31,38

9

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana

18

18,82

pân] la 1.600 cm3, inclusiv
cm3

la 12 tone, inclusiv

10

Tractoare inmatriculate
II.

2019

Vehicule inregistrate

2020

1

Vehicule cu capacitate cilindrica

Lei/200 cmc

1.1

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc

2- 4

2,09 – 4,18

1.2

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc

4– 6

4,18 – 6,27

2

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

51 -152lei/an

53,34-158,99lei/an

Art.470 (5) În cazul unui autovehicul de transport de marf] cu masa total] autorizat] egal] sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunz]toare prev]zut] în tabelul urm]tor:
Ax(e) motor (oare) cu sistem de suspensie
pneumatica sau echivalentele recunoscute
2020

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. doua axe:

ani :2019

2019

2020

1. Masa de cel putin 12 t, dar mai

0

0

143

149

2. Masa de cel putin 13 t, dar mai

143

149

400

418

3. Masa de cel putin 14 t, dar mai

400

418

562

587

562

587

1273

1331

562

587

1273

1331

1.Masa de cel putin 15 tone, dar

143

149

251

262

2.Masa de cel putin 17tone, dar

251

262

515

538

3. Masa de cel putin 19tone dar

515

538

669

699

4. Masa de cel putin 21t, dar mai

669

699

1032

1079

mica de 13 t

mica de 14 t
mica de 15 t

4.Masa de cel putin 15 t, dar mai
mica de 18 t
5.Masa de cel putin 18t
II. 3 axe
mai mica de 17 t
mai mica de 19 t
mai mica de 21 tone
mica de 23 tone

16

5. Masa de cel putin 23t, dar mai

1032

1079

1603

1676

6. Masa de cel putin 25 t, dar mai

1032

1079

1603

1676

7. Masa de cel putin 26 tone

1032

1079

1603

1676

1. Masa de cel putin 23 tone, dar

669

699

678

709

2. Masa de cel putin 25t dar mai

678

709

1059

1107

3. Masa de cel putin 27 t, dar mai

1059

1107

1682

1759

4. Masa de cel putin 29 t, dar mai

1682

1759

2496

2610

5. Masa de cel putin 31 t, dar mai

1682

1759

2496

2610

6. Masa de cel putin 32 tone

1682

1759

2496

2610

mica de 25 tone

mica de 26 tone

III. 4 axe
mai mica de 25 t
mica de 27 tone
mica de 29 tone
mica de 31 tone
mica de 32 tone

(6) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala

sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
Impozitul (lei/an)
Numarul de axe si greutatea bruta
incarcata maxima admisa

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie

pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
Anii :

Anii :2019

2020

1. Masa de cel putin 12 t, dar mai

0

0

0

0

2. Masa de cel putin 14 t, dar mai

0

0

0

0

3. Masa de cel putin 16 t, dar mai

0

0

64

66

4. Masa de cel putin 18 t, dar mai

64

66

148

154

5. Masa de cel putin 20t, dar mai

148

154

348

364

6. Masa de cel putin 22 t, dar mai

348

364

450

470

7. Masa de cel putin 23 t, dar mai

450

470

813

850

8. Masa de cel putin 25 t, dar mai

813

850

1426

1491

9.Masa de cel putin 28tone

813

850

1426

1491

2019

2020

I 2+1 axe
mica de 14 tone
mica de 16 tone
mica de 18 tone

mica de 20 tone
mica de 22 tone
mica de 23 tone
mica de 25 tone
mica de 28 tone

17

II 2+2 axe
1. Masa de cel putin 23 t, dar mai

139

145

325

339

2. Masa de cel putin 25 t, dar mai

325

339

534

558

3. Masa de cel putin 26 t, dar mai

534

558

785

821

785

821

948

991

5. Masa de cel putin 29 t, dar mai

948

991

1556

1627

6. Masa de cel putin 31 t, dar mai

1556

1627

2160

2259

7. Masa de cel putin 33 t, dar mai

2160

2259

3281

3431

2160

2259

3281

3431

2160

2259

3281

3431

1. Masa de cel putin 36 t, dar mai

1720

1799

2393

2503

2. Masa de cel putin 38 t, dar mai

2393

2503

3252

3401

3. Masa de cel putin 40 tone

2393

2503

3252

3401

1. Masa de cel putin 36 t dar mai

1519

1588

2110

2207

2. Masa de cel putin 38 t, dar mai

2110

2207

2918

3052

3. Masa de cel putin 40 t, dar mai

2918

3052

4317

4515

4. Masa de cel putin 44 tone

2918

3052

4317

4515

1. Masa de cel putin 36 t, dar mai

864

903

1045

1093

2. Masa de cel putin 38 t, dar mai

1045

1093

1562

1633

3.Masa de cel putin 40 t, dar mai

1562

1633

2485

2599

4. Masade cel putin 44tone

1562

1633

2485

2599

mica de 25 tone
mica de 26 tone
mica de 28 tone

4. Masa de cel putin 28 t, dar mai
mica de 29 tone
mica de 31 tone
mica de 33 tone
mica de 36 tone
8. Masa de cel putin 36 t, dar mai
mica de 38 tone
9. Masa decel putin 38t
III 2+3 axe

mica de 38 tone
mica de 40 tone

IV 3+2 axe
mica de 38 tone
mica de 40 tone
mica de 44 tone
V 3+3 axe
mica de 38 tone
mica de 40 tone
mica de 44 tone

Art 470 alin.(7)
Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totala maxima autorizata

2019

Pana la 1 tona, inclusiv

9

18

Impozit – lei/an
2020

9,41

Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

35,56

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

53

55,43

Peste 5 tone

65

67,99

Art 470 alin.(8)
Mijloace de transport pe apa

2019

1.luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal

2020

21

21,96

2.barci fara motor, folosite in alte scopuri

57

59,62

3. barci cu motor

213

222,79

4. nave de sport si agrement

0-1134

0- 1186,16

5.scutere de apa

213

222,79

6.remorchere si impingatoare:

X

x

a)pana la 500 CP, inclusiv

566

592,03

b)peste 500 CP si pana la 2000 CP,inclusiv

921

963,36

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP,inclusiv

1416

1481,13

d) peste 4000 CP

2266

2370,23

7.Vapoare pt fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta

184

192,46

8) ceamuri, slepuri si barje fluviale:

x

a)cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv

184

192,46

b)cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de tone, inclusiv

284

297,06

c)cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone

496

518,81

IV Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
Art 474 (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru mediul urban este egal] cu suma stabilit] conform tabelului urm]tor:
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

Lei
2019

2020

a)Pana la 150 mp, inclusiv

5-6

5,23 – 6,27

b)Intre 151 si 250 mp, inclusiv

6-7

6,27 – 7,32

c)Intre 251 si 500 mp, inclusiv

7-9

7,32 – 9,41

d)Intre 501 si 750 mp, inclusiv

9-12

9,41 – 12,55

e)Intre 751 si 1000 mp, inclusiv

12-14

12,55 – 14,64

f)Peste 1000 mp

14+0,01 lei/mp

pentru fiecare mp

amenajarea teritoriului, de c]tre primari sau de structurile de specialitate din cadrul

pentru fiecare mp

care depaseste

care depaseste 1000 mp

0-15

0-15,69

1000 mp
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de c]tre comisia de urbanism \i

14,64 + 0,01lei/mp

consiliului jude[ean se stabile\te de consiliul local în sum] de pân] la 15 lei, inclusiv
(10) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de foraje sau excav]ri necesare lucr]rilor de
cercetare \i prospectare a terenurilor în etapa efectu]rii studiilor geotehnice \i a

studiilor privind ridic]rile topografice, sondele de gaze, petrol \i alte excav]ri se

datoreaz] de c]tre titularii drepturilor de prospec[iune \i explorare \i se calculeaz]

0-15

0- 15,69

prin înmul[irea num]rului de metri p]tra[i de teren ce vor fi efectiv afecta[i la
suprafa[a solului de foraje \i excav]ri cu o valoare cuprins] între 0 \i 15 lei.

(14) Taxa pentru autorizarea amplas]rii de chio\curi, containere, tonete, cabine,
spa[ii de expunere, corpuri \i panouri de afi\aj, firme \i reclame situate pe c]ile \i în
spa[iile publice este de pana la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare mp de suprafata
ocupata de constructie.

19

0-8

0- 8,37

(15)Taxa pentru eliberarea unei autoriza[ii privind lucr]rile de racorduri \i

bran\amente la re[ele publice de ap], canalizare, gaze, termice, energie electric],

telefonie \i televiziune prin cabluse stabileste de consiliul local si este de pana la 13
lei, inclusiv, pentru fiecare racord.

(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur] stradal] \i adresa se

stabileste de catre consiliile locale in suma de pana la 9 lei, inclusiv.

Art 475.Taxa pentru neliberrea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati
Art. 475 (1) Taxa pentru eliberarea autoriza[iilor sanitare de func[ionare se

stabileste de consiliul local si este de pana la 20 lei, inclusiv.

0-13

0-13,59

0-9

0- 9,41

2019

2020

0-20

0-20,92

eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabileste

0-81

0-84,72

Art 475 (3) Persoanele a c]ror activitate este înregistrat] în grupele CAEN 561 -

Pt. Anul 2019

activit][i recreative \i distractive, potrivit Clasific]rii activit][ilor din economia

500 m2, inclusiv;

Art 475(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de produc]tor, respectiv pentru
de consiliul local si sunt de pana la 81 lei, inclusiv.

Restaurante, 563 - Baruri \i alte activit][i de servire a b]uturilor \i 932 - Alte

a) pân] la 4.052 lei, pentru o suprafa[] de pân] la

na[ional] - CAEN, actualizat] prin Ordinul pre\edintelui Institutului Na[ional de

b) de la 4052 pân] la 8.104 lei pentru o suprafa[] mai

na[ional] - CAEN, datoreaz] bugetului local al comunei, ora\ului sau municipiului,

Pt anul 2020

Statistic] nr. 337/2007 privind actualizarea Clasific]rii activit][ilor din economia

mare de 500 m2.

dup] caz, în a c]rui raz] administrativ-teritorial] se desf]\oar] activitatea, o tax]

a) pân] la 4.238,39 lei, pentru o suprafa[] de pân] la

în func[ie de suprafa[a aferent] activit][ilor respective, în sum] de:

b)de la 4.238,39 pân] la 8.476,78 lei pentru o

pentru eliberarea/vizarea anual] a autoriza[iei privind desf]\urarea acestor activit][i,
(4) Nivelul taxei prev]zute la alin. (3) se stabile\te prin hot]râre a consiliului

500 m2, inclusiv;

suprafa[] mai mare de 500 m2

local.

V Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate
2019

2020

Art. 478 alin(2) Art 478 (2) Valoarea taxei pentru afi\aj în scop de reclam] \i
publicitate se calculeaz] anual prin înmul[irea num]rului de metri p]tra[i sau a

frac[iunii de metru p]trat a suprafe[ei afi\ajului pentru reclam] sau publicitate cu
suma stabilit] de consiliul local, astfel:

a) în cazul unui afi\aj situat în locul în care persoana deruleaz] o activitate
economic], suma este de pana la 32 lei, inclusiv;

b) în cazul oric]rui altui panou, afi\aj sau oric]rei altei structuri de afi\aj pentru

reclam] \i publicitate, suma este de pana la 23 lei inclusiv.

VI. Alte taxe locale

a)

0-32

0- 33,47

b)

0-23

0- 24,05

2019

Art. 486(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divor[ pe cale administrativ]
este în cuantum de 500 lei ;

Art.(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe

alte asemenea planuri, de[inute de consiliile locale, consiliul local stabile\te o tax]
de pân] la 32 lei, inclusiv.

20

2020
506

0-

529,27

32

0- 33,47

VII. ART. 493 Sanc[iuni

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice pt

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor

Al.(3) Contraven[ia prev]zut] la alin. (2) lit. a) se sanc[ioneaz] in anul

Al.(3) Contraven[ia prev]zut] la alin. (2) lit. a) se sanc[ioneaz] in

amend] de la 283 lei la 705 lei.

lit. b) cu amend] de la 296 lei la 737 lei.

Al (4) Înc]lcarea normelor tehnice privind tip]rirea, înregistrarea,

Al.(4) Înc]lcarea normelor tehnice privind tip]rirea, înregistrarea,

vânzarea, eviden[a \i gestionarea, dup] caz, a abonamentelor \i a

vânzarea, eviden[a \i gestionarea, dup] caz, a abonamentelor \i a

sanc[ioneaz] in anul 2019 cu amend] de la 329 lei la 1599 lei.

sanc[ioneaz] in anul 2020 cu amend] de la 344 lei la 1.672 lei.

2019

2019 cu amend] de la 71 lei la 283 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu

biletelor de intrare la spectacole constituie contraven[ie \i se

fizice pt 2020

anul 2020 cu amend] de la 74 lei la 296 lei, iar cele de la alin. (2)

biletelor de intrare la spectacole constituie contraven[ie \i se

Art 493 (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime \i maxime ale amenzilor prev]zute la alin. (3) \i (4) se majoreaz] cu 300%.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA Nr.69
din 28.05.2019
privind retragerea din administrarea \i gestionarea Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar]
ECODES S]laj, a unui num]r de patru puncte de colectare supraterane
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr.3901/28.03.2019 al Serviciului buget, finan[e, contablitate, impozite \i taxe locale;
- Expunerea de motive nr. 3902/28.03.2019 a Primarului Ora\ului Jibou \i avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
- 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@@;
- Statutul Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitare @@ECODES S]laj@@;
- prevederile Art.10, alin.(5), 5^1 ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilit][i publice, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localit][ilor, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Activit][ilor de Salubrizare a Jude[ului S]laj - Componenta
Colectare \i Transport De\euri Municipale - LOT 1 nr. 479 din 07.12.2016.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Retragerea din administrare si gestionare ADI Ecodes S]laj a unui num]r de patru puncte gospod]re\ti de colectare
'n valoare de 65.872,41 lei, situate pe raza UAT Ora\ Jibou.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl.primar.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar;
- Serviciul buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
- ADI Ecodes S]laj;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Publicitate, mass -media.

Pre\edinte de \edin[],
Micle Corina

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA Nr.70
din 28.05.2019
privind stabilirea sanc[iunilor 'n cazul nerespectarii obliga[iilor ce revin persoanelor fizice,
institu[iilor publice, agen[ilor economici, celorlalte persoane juridice, pentru buna gospod]rire,
'ntre[inere \i 'nfrumuse[are a localit][ii, p]strarea permanent] a cur][eniei 'n ora\ul JIBOU
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- referatul nr.6571 /22.05.2019 al Serviciului Poli[ia local];
- expunerea de motive nr. 6572/22.05.2019 a primarului ora\ului Jibou \i avizele favorabile ale comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local;
- O.G. nr.21/2002, actualizat], privind gospod]rirea localit][ilor urbane \i rurale;
- Legii nr.50/1991, republicat], actualizat], privind autorizarea execut]rii construc[iilor \i unele m]suri pentru realizarea locuin[elor;
- Ordinul MIRA \I MADR nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispozi[iilor generale de ap]rare împotriva incendiilor pe
timpul utiliz]rii focului deschis la arderea de miri\ti, vegeta[ie uscat] \i resturi vegetale;
- Legea nr.61/1991, republicat], privind sanc[ionarea faptelor de înc]lcare a unor norme de convie[uire social] a ordinii
\i lini\tii publice;
- HG nr. 857/2011 privind stabilirea \i sanc[ionarea contraven[iilor la normele din domeniul s]n]t][ii publice;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igien] \i s]n]tate public] privind mediul de via[] al popula[iei;
- O.U.G. nr.195/2005, actualizat], privind protec[ia mediului;
- O.U.G. nr.78/2000, actualizat], privind regimul de\eurilor;
- Legii nr.101/2006, actualizat], a serviciului de salubrizare a localit][ilor;
- Legii nr. 107/1996, actualizat], a apelor;
- H.G. nr.188/2002, actualizt], privind aprobarea unor norme privind desc]rcarea în mediul acvatic al apelor uzate;
- Ordinul nr. 119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igien] \i s]n]tate public] privind mediul de via[] al popula[iei;
- H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea \i sanc[ionarea contraven[iilor la normele din domeniul s]n]t][ii publice;
- O.U.G. nr.55/2002, actualizat], privind regimul de de[inere al câinilor periculo\i sau agresivi;
- Legii nr.12/1990, republicat], privind protejarea popula[iei împotriva unor activit][i comerciale ilicite,
În baza prevederile O.G. nr.2/2001, actualizat], privind regimul juridic al contraven[iilor;
În baza prevederilor Art.4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pubica, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin 2 lit c \i d, alin 6 lit a pct. 7, pct. 9 \i pct. 14 \i art. 45 alin.1 din Legea nr.215/
2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 45(1,2 ,3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se stabilesc sanc[iunile pentru nerespectarea obliga[iilor ce le revin persoanelor fizice, institu[iilor publice, agen[ilor
economici, celorlalte persoane juridice, pentru buna gospod]rire, 'ntre[inere \i 'nfrumuse[are a localit][ii, p]strarea permanent]
a cura[eniei 'n ora\ul JIBOU, conform anexei, parte integrant] din prezenta.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl.primar, poli[ia local] a Ora\ului Jibou \i Comp. Disciplina
în construc[ii \i protec[ia mediului.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar;
- Poli[ia Local];
- Comp. Disciplina în construc[ii \i protec[ia mediului;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Publicitate, mass - media.

Pre\edinte de \edin[],
Micle Corina
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Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr.70
din 28.05.2019
CAPITOLUL I
DISPOZI{II GENERALE
ART.1 Constituie o obligatie permanenta a tuturor cetatenilor,institutiilor publice,agentilor economici,celorlalte persoane juridice din orasul
Jibou,de a asigura buna gospodarire,pastrarea curateniei si ordinii,respectarea stricta a normelor de igiena si infrumusetare a orasului.
ART.2 Serviciile publice de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului asigura si raspund pentru adoptarea si infaptuirea
celor mai potrivite si adecvate masuri necesare imbunatatirii activitatilor de buna gospodarire si infrumusetare a localitatii,pentru cresterea gradului
de salubrizare,igienizare si curatenie a acestuia, avand in vedere urmatoarele:
a) Stabilirea obiectivelor si lucrarilor de buna gospodarire,curatenie,intrtinere si infrumusetare,iluminat public,transport public,pentru fiecare
cartier si strada,cu respectarea mijloacelor financiare si materiale necesare,a termenelor necesare,acordandu-se prioritate activitatilor de precolectare
si colectare selectiva a deseurilor,transportu7lui si depozitarii deseurilor municipale si stradale,repararii,intretinerii si modernizarii drumurilor,arterelor
de circulatie,trotuarelor,a intretinerii parcurilor si a altor locuri de agrement,a intretinerii spatiilor verzi,a arborilor si arbustilor ornamentali,a
activitatilor de deratizare ,dezinsectie si dezinfectie;
b) Asigurarea contractarii cu agenti economici autorizati si licentiati A.N.R.S.C.,a lucrarilor necesare pentru
salubrizarea,depozitarea,colectarea si transportul resturilor menajere,a gunoaielor,a rezidurilor industriale,a molozului si pamantului,a
repararii si intretineriii drumurilor,arterelor de circulatie,trotuarelor,spatiilor verzi ,a asigurarii marcajelor si semnalizarii rutiere
corespunzatoare sigurantei auto si pietonale;
c) Asigurarea conducerii si coordonarii serviciului public de salubrizare,a controlului privind desfasurarea acestuia pentru satisfacerea
nevoilor populatiei,ale institutiilor publice si agentilor economici si pentru o mai buna gospodarire si infrumusetare a orasului Jibou;
d) Monitorizarea si controlul modului de respectare a obligatiilor si responsabilitatii asumate de catre operatori i serviciilor de salubrizare prin
contractele de concesionare cu privire la respectarea indicatorilor de performanta si a nivelurilor serviciilor;
e) Indrumarea si solutionarea altor probleme ridicate de catre imputernicitii proprietarilor blocurilor de locuint,institutiile,agentii economici
din orasul Jibou,privind salubrizarea si buna gospodarire a localitatii.
CAPITOLUL II
SALUBRIZAREA, MEN{INEREA IGIENEI |I PROTEC{IA MEDIULUI "N ORA|UL JIBOU
ART.3 Agentii economici,institutiile publice,imputernicitii proprietarilor de apartamente si persoanele fizice au urmatoarele obligatii:
a) Sa asigure o permanenta stare de curatenie in incinta,pe terenurile pe care le detin sau le administreaza ,precum si pe caile de
acces;
b) Sa asigure curatenia strazilor si trotuarelor din jurul incintelor,precum si intretinerea spatiilor verzi existente in incinta si in
jurul acesteia;
c) Sa asigure conditii de igiena prin operatiile de curatare,dezinsectie,dezinfectie si deratizare a imobilelor si incintelor pe care le detin;
d) Sa asigure o prezenta stare de curatenie si ordine la locurile de depozitare,precum si depozitarea corecta si estetica a oricarui tip de
marfa,materie prima sau ambalaje;
e) Sa asigure o permanenta stare de curatenie,ordine si igiena la locurile de depozitare stabilite pentru resturile menajere, hartii sau alte
tipuri de deseuri;
f) Sa se asigure de catre operatorul serviciului de colectare,transport si depozitare a deseurilor,mijloace de transport adecvate,cu posibilitate
de acces in orice situatie,precum si inscriptionarea de catre acestea a mijloacelor de transport,apubelelor si containerelor,cu denumirea firmei
operatorului;
g) Sa nu amplaseze cotete sau cocina de orice fel pe terenurile apartinatoare domeniului public si privat al orasului Jibou;
h) Persoanele autorizate sa desfasoare activitati de comert stradal in chioscuri,tonete sau terase etc.,au obligatia de a mentine curatenia
permanenta in zona lor de activitate;
i) Sa nu repare sau sa nu execute lucrari de intretinere a autovehiculelor,inclusiv schimbul de ulei in alte zone decat cele amenajate in acel scop;
j) Sa nu comercializeze bauturi alcoolice in chioscurile sau tonetele amplasate pe domeniul public;
k) Sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional,in special a celor situate de-a lungul cailor de
comunicatie rutiera sau feroviara;
l) Institutiile publice au obligatia de a intretine permanent in stare corespunzatoare drapelul Romaniei si a Uniunii Europene,arborate pe
imobilele in care isi desfasoara activitatea;
m ) Operatorul serviciului de colectare,transport si depozitare a deseurilor,are obligatia asigurarii unui numar suficient de pubele sau
containere standardizate ,pentru utilizatorii casnici si in punctele gospodaresti ,in scopul colectarii selective a deseurilor;
n) Operatorul serviciului de colectare,transport si depozitare a deseurilor,are obligatia de a incheia contracte pentru prestari servicii publice
de salubrizare,cu persoane fizice,respectiv asociatii de proprietari,institutii publice si agenti economici.
o) Proprietarii de imobile, case individuale au obligatia de a nu scoate si depozita pe domeniul public si privat al orasului Jibou si satele
apartinatoare, resturi vegetale rezultate din curatarea gradinilor si a curtilor imobilelor.Aceste tipuri de deseuri pot fi depozitate in gradina in
vederea producerii de compost natural, solicitatand contra cost operatorului de salubrizareun container pentru compost sau container pentru
transport deseuri vegetale;
p) Salubrizarea in aceeasi zi a domeniului public sau zona unde persoana fizica si juridica executa lucrari de constructii, reparatii sau
interventii la retelele tehnico-edilitare, indiferent daca lucrarea este terminata sau continua in urmatoarele zile pana la finalizarea acesteia;
q) Sa nu imprastie gunoiul si sa nu depoziteze deseuri menajere colectate din gospodarii sau de la agentii economici, precum si ambalaje
voluminoase in cosurile stradale;
r) Agentii economici si persoanele fizice vor depozita separat deseurile pe fractii umede /uscate colectate in recipientii pusi la dispozitie de
operatorul de salubrizare.
ART.4 Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) Neluarea masurilor de prevenire,respectiv de starpire a rozatoarelor,parazitiilor sau insectelor din gospodariile proprii sau sedii;
b) Aruncarea deseurilor de hartie,resturilor alimentare,a molozului,parazitlor sau pamantului in alte locuri decat cele amenajate pentru
acestea precum si aruncarea sau depozitarea pe maluri sau in albiile raurilor a deseurilor de orice fel;
c) Neasigurarea de catre agentii economici sau institutii,de locuri special amenajate accesibile mijloacelor de transport,dotate cu recipienti
sau containere speciale pentru depozitarea selectiva a deseurilor care le produc;
d) Neincheierea contractelor de catre agentii economici,institutiile publice ,persoanele fizice sau asociatiile de proprietari pentru efectuarea
operatiunilor de ridicare,transport si neutralizare a deseurilor de orce fel cu firma care are concesionat acest serviciu,precum si nedepozitarea
separata a deseurilor de catre acestia;
e) Rascolirea gunoiului din containere de catre persoane fizice in scopul recuperarii a diferite obiecte,materiale,hartii sau resturi alimentare;
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f) Aruncarea de hartii taiate.resturi de tigari,coji de seminte,sticle sau ambalaje,pe alei,peluze,in parcuri,zone verzi,pe strazi si trotuare sau
in alte locuri publice;
g) Murdarirea strazilor de catre cetateni sau mijloace de transport;
h) Circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe strazile Tudor Vladimirescu, Piata 1 Decembrie 1918, strada 1 Mai si nerespectarea de catre
acestea a traseului: strada Ronei-Barc- strada Nuferilor( cu exceptia riveranilor)
i) Spalarea autovehiculelor sau ambalajelor pe strazi sau alte locuri publice,precum si hranirea animalelor in afara locurilor pentru stationare
sau necuratarea murdariilor ramase in urma necesitatilor fiziologice ale acestora;
j) Transportarea in vehicule a deseurilor sau a oricaror materiale libere sau ambalate in conditii necorespunzatoare ,neacoperite cu plasa de
protectie, care murdaresc calea publica sau degaja mirosuri urate;
k) Deteriorarea sau distrugerea din culpa a platformelor gospodaresti,a materialelor sau dotarilor necesare intretinerii curateniei localitatilor,daca
fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat potrivit legii sa fie considerata infractiune;
l) Neimprejmuirea cu panouri aliniate,inscriptionate cu denumirea firmei constructoare si cu aspect corespunzator a lucrarilor de constructie,in
limita suprafetelor legal aprobate, pexcum si neincheierea contractelor pentru deseuri din constructii si demolari cu o firma specializata ce catre
constructori sau proprietari;
m) Nematurarea zapezii sau a ghetii de pe acoperisuri,trotuare sau rigole,din fata imobilelor,imediat dupa depunere.Aceasta obligatie revine
detinatorilor de imobile (proprietari sau chiriasi, atat persoane fizice cat si juridice),spatii comune sau incinte;
n) Nedesfundarea ,necuratarea si neefectuarea dezinfectiilor subsolurilor infundate,de catre proprietari sau asociatii de proprietari;
r) Neasigurarea curateniei in spatiile comune sau terasele blocurilor,precum si in jurul acestora,de catre proprietari sau asociatii de
proprietari;
s) Neintretinerea curateniei in mijloacele de transport in comun,indiferent de forma de proprietate a acestora,precum si murdarirea domeniului
public sau privat al orasului ca urmare a scurgerii de ulei sau carburanti pe strazi sau in locurile de stationare;
t) Abandonarea sau depozitarea pe domeniul public (piete,strazi,trotuare,parcuri,zone verzi,etc) a caroseriilor sau partilor de autovehicule,
precum si a materialelor de constructii de orice fel;
u) Cresterea sau detinerea animalelor si pasarilor in spatii comune, in jurul imobilelor cu mai multe apartamente sau in adaposturi amplasate
pe domeniul public sau privat al orasului
v) negolirea la timp a foselor septice/ bazine vidanjabile pe strazile unde nu exista sistem public de canalizare menajere
x) pasunatul animalelor in zonele de locuit, pe orice teren apartinand domeniului public sau privat al unitatii administrativ teritoriale Jibou,
inclusiv pe malurile vailor care strabat intravilanul orasului
CAPITOLUL III
PROTEC{IA SPA{IILOR VERZI, A PARCURILOR |I ARBORILOR, A DRUMURILOR, STR}ZILOR, TROTUARELOR, ALEILOR
|I PARCAJELOR, A ALTOR LUCR}RI |I DOT}RI PUBLICE
ART.5 Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a) trecerea peste rondouri de flori,peluze,gazon,gard viu,in afara aleilor,amenajate in acest scop;
b) lasarea libera a pasarilor sau animalelor in parcuri,gradini publicesau alte spatii verzi;
c) distrugerea spatiilor verzi din cartierele de locuinte,in scopul realizarii unor gradini de zarzavaturi sau alte scopuri;
d) circulatia sau parcarea autovehiculelor,remorcilor sau a oricarui tip de vehicul pe zonele verzi din cartierele de locuinte,trotuare,parcuri sau
gradini publice ( domeniul mpublic si privat)
e) practicarea jocurilor sportive sau lasarea copiilor sa se joace pe zone verzi ,in afara locurilor special amenajate pentru acest scop;
f) fixarea pe arborii de aliniament de pe strazi a anunturilor de orice fel,a reclamelor,a firmelor sau placutelor indicatoare,precum si intinderea
rufelor la uscat pe zona verde din jurul blocurilor de locuinte,pe alei,trotuare sau pe caile de acces la aceste imobile;
g)distrugerea bancilor ,a amenajarilor de jocuri pentru copii sau a obiectelor ornamentale dispuse in locurile publice,precum si
demontarea,montarea sau mutarea acestora de catre persoane neautorizate,daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat potrivit legii ,sa fie
considerata infractiune;
h) distrugerea fantanilor arteziene,a jardinerelor,a teraselor sau a altor amenajari din locurile publice,daca fapta nu este savarsita in astfel de
conditii incat,potrivit legii,sa fie considerata infractiune;
i) depozitarea materialelor de constructii sau a celor rezultate din demolari,pe trotuar,carosabil sau pe caile de acces;
j) blocarea cu autovehicule sau alte materiale a accesului la containarile de gunoi,pubele,terenuri de joaca pentru copii,precum si a autovehiculelor
parcate corect sau a oricaror cai de acces;
k) circulatia vehiculelor cu tractiune animala,a autovehiculelor cu capacitate peste 2,5 tone,pe aleile din cartierele de locuinte,precum si
stationarea sau parcarea autovehiculelor in alte locuri decat cele special amenajate in acest scop;
l) deversarea sau maturarea pe trotuar sau in strada a apei murdare,a resturilor provenite din curatarea magazinelor,a localurilor sau a
locuintelor,precum si abandonarea deseurilor inafara locurilor special amenajate;
m) degradarea sau distrugerea aparatelor montate in locurile de joaca pentru copii,daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat ,potrivit
legii,sa fie considerata infractiune;
n) accesul autovehiculelor de transport marfa pentru aprovizionare,pe strazile din orasul Jibou,fara tichet de libera trecere sau fara a avea
achitata taxa speciala de libera trecere;
ART.6 Constituie contraventie la normele de protectie a drumurilor,trotuarelor si parcajelor,precum si la mentinerea aspectului estetic al
orasului ,urmatoarele fapte:
a) Depozitarea pe trotuare a marfurilor,a ambalajelor, a materialelor si a altor obiecte ce dauneaza esteticii sau ingreuneaza desfasurarea
normala a circulatiei pietonale;
b) Desfasurarea de activitati comerciale sau productiva de catre orice agent comercial,institutii sau persoana fizica pe scuaruri sau strazi,fara
aprobarea Primariei orasului Jibou si fara indeplinirea formelor legale de plata a suprafetelor ocupate
c) Distrugerea trotuarelor ,bordurilor,strazilor sau a zonelor verzi cu scopul executarii unor lucrari in subteran,fara autorizatie de
construire si aviz de lucrari eliberate de Primaria orasului Jibou si fara proces verbal de predare-primire a amplasamentului pe care se vor
executa lucrarile.
d) Neexecutarea imediata a refacerii suprafetei trotuarelor,parcajelor,strazilor sau a zonelor verzi,in cazul unor interventii executate in urma
avarierii unor retele subterane de catre orice agent economic,regie autonoma sau persoana fizica .Constituie contraventie si neridicarea imediata
a pamantului pietrei sau decuparilor de asfalt rezultate in urma executarii sapaturilor de la interventiile pentru remedierea avariilor;
e) Nesemnalizarea rutiera corespunzatoare de catre executantul oricarei fel de lucrari de sapaturi inclusiv cele de interventii in caz de
avarii,care se efectueaza in suprafetele strazilor,trotuarelor,zonelor verzi sau parcajelor;
f) Neinterventia imediata pentru remediere,a Companiei de Apa ,a Uzinei Electrice si a altor detinatori de retele subterane transportoare de apa sau
alte lichide,in cazul unor avarii care produc scurgeri de lichide in strazi,parcaje sau zone verzi sau care produc prabusiri ale suprafetelor carosabile;
g) Distrugerea sau degradarea caminelor de vizitare a retelelor subterane,precum si a receptorilor de canal,daca fapta nu este savarsita de
astfel de conditii incat,potrivit legii,sa fie considerata infractiune ;
h) Nesupravegherea integritatii sau neremedierea lor imediata in cazul degradarii sau distrugerii caminelor de vizitare a retelelor subterane,de
catre cei care exploateaza aceste retele;
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i) Neasigurarea functionarii corespunzatoare a retelelor de canal,nedesfundarea permanenta a receptorilor de canal pluvial precum si
neintretinerea permanenta a retelelor exterioare de gaz sau termoficare,neexecutarea unor lucrari periodice de vopsire pentru impiedecarea
degradarii prin ruginire a acestora,de catre cei care exploateaza retelele;
j) Nerespectarea indicatoarelor de circulatie privind limitarea de tonaj care are efect distrugerea sistemului rutier al strazilor,indiferent de
forma de proprietate a autovehiculului;
k) Folosirea suprafetei strazilor pentru parcarea sau gararea mijloacelor de transport marfa sau calatori indiferent de forma de proprietate a acestora;
l) Urcarea autovehiculelor de transport marfa sau calatori pe trotuare in scopul incarcarii ,descarcarii sau pentru stationare sau parcare;
m ) Tractarea pe domeniul public si privat de masa lemnoasa si a altor materiale sau utilaje de orice fel, de natura de a deteriora ( distrugere)
drumuri, trotuare, podete, pasuni, spatii verzi, etc.
CAPITOLUL IV
"NTRE{INEREA |I FOLOSIREA CONSTRUC{IILOR DE ORICE FEL
ART.7 Constituie contraventie la normele privind intretinerea si folosirea constructiilor de orice fel urmatoarele fapte:
a) Neintretinerea zidurilor,gardurilor,portilor si ferestrelor sau neluarea masurilor de conservare a acestora;
b) Neintretinerea in stare de curatenie a suprafetelor locative sau fondului locativ cu alta destinatie decat aceea de locuinta sau mentinerea
unei firme sau reclame deteriorate ori depasite;
c) Tinerea in suprafata locativa sau in curti a marfurilor sau a altor bunuri care prin mirosul ce il degaja deranjeaza pe ceilalti colocatari sau trecatori;
d) Deteriorarea sau murdarirea portilor,gardurilor,jgheaburilor si fatadelor cladirilor,montarea de garduri de sarma ghimpata ori improvizatii
de garduri din diferite materiale,fitarea pe fatadele cladirilor a suporturilor pentru uscat rufe;
e) Folosirea de hartii,carpe,scanduri,folii de plastic,table,etc.,in locul geamurilor lipsa la usile si ferestrele expuse vederii;
f)
Lipirea,scrierea,desenarea ori expunerea de afise ori anunturi pe ziduri,porti,stalpi,panouri,usi,geamuri sau alte locuri decat cele special amenajate;
g) Nerepararea imediata a racordurilor de apa-canal din curti care prin scurgerea de lichide pot conduce la pierderea stabilitatii unor
imobile,afecteaza asfaltul,trotuarele sau strazile invecinate;
h) Neintretinerea in stare corespunzatoare a imprejmuirilor imobilelor,necuratarea si neintrtinerea permanenta a santurilor sau podetelor din
jurul acestora;
i) Neaplicarea pe fiecare imobil in mod vizibil a tablitei cu numarul acestuia;
j) Neasigurarea in permanenta a curateniei pe santier sau in zona aferenta acestuia de catre persoanele care construiesc , repara sau
demoleaza constructii de orice fel,necuratarea de noroi a rotilor autovehiculelor si nespalarea acestora la iesirea din santier,neafisarea la loc vizibil
a panoului de identificare a lucrarii sau neintretinerea acestuia in stare corespunzatoare.
k) Scuturarea covoarelor ,lenjeriei sau a altor obiecte pe ferestre si balcoane, aruncarea de la ferestre sau balcoane cu diverse obiecte,
dispozitive sau deseuri menajere
l) Ancorarea pe stalpi, sub forma de colaci a cablurilor electrice, de telefonie, de transmitere a semnalelor TV, de internet, ce pot constitui
real pericol pentru cetateni si traficul auto
CAPITOLUL V
MEN{INEREA CUR}{ENIEI "N PIE{E,T~RGURI |I OBOARE
ART.8 Constituie contraventie la regimul comertului in piete,targuri si oboare urmatoarele fapte:
a) Depozitarea de catre comercianti a ambalajelor in piete,targuri,oboare in alte locuri decat cele stabilite sau care impiedica circulatia
normala in incintele sus mentionate;
b) Murdarirea si/sau necuratarea permanenta de catre producatori sau comercianti,a incintelor pietelor,a targurilor sau a oboarelor;
c) Murdarirea si/sau necuratarea zonelor limitrofe (trotuare,strazi,parcaje) de catre comercianti si producatori,cu ocazia descarcarii sau
incarcarii produselor sau obiectelor;
CAPITOLUL VI
NORME |I CONTRAVEN{II LA REGIMUL CRE|TERII ANIMALELOR DE COMPANIE DE C}TRE PERSOANE FIZICE PE RAZA
ADMINISTRATIV TERITORIAL} JIBOU
Art 9. Cresterea animalelor de companie de catre persoanele fizice pe raza administrativ teritoriala Jibou se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) Detinerea si cresterea animalelor de companie, in spatiile de locuit in comun ( condominii ) se va putea face doar cu acordul scris al
proprietarilor / chiriasilor de pe scara respectiva, anterior procurarii animalelor;
b) Toate animalele de companie vor avea carnet de sanatate cu vaccinarile la zi
c) Proprietarii sunt obligati sa mentina igiena corespunzatoare atat in spatiul de locuit cat si in partile comune ale imobilului pe care le
foloseste cu animelele de companie pentru a nu crea disconfort vecinatatilor;
d) Detinatorii de caini de companie sau paza care locuiesc in imobile cu gradina si curte sunt obligati sa tina cainii legati/ supravegheati ziua,
iar pe timpul noptii supravegheati sau dezlegati daca imobilele sunt imprejmuite corespunzator;
e) Respectarea distantei de minum 10 m a amplasamentului adapostului pentru caini fata de ferestrele imobilelor invecinate;
f) Curatarea excrementelor ( in saci speciali )de catre proprietarii cainilor de companie sau paza pe domeniul public;
g) La sediile si punctele de lucru ale societatilor comerciale se permite detinerea si cresterea unui numar de cel mult 2 caini
supravegheati atat ziua cat si noaptea , accesul liber in afara proprietatii fiind interzis,exceptie facand cand legislatia prevede alte masuri
( ex. ferme);
h) Cainii de companie insotiti de proprietari pe domeniul public vor avea lesa iar cei de paza atat lesa cat si botnita .
CAPITOLUL VII
CONSTATAREA |I SANC{IONAREA CONTRAVEN{IILOR
ART.10 Nerespectarea de catre persoane fizice sau juridice,a normelor stabilite in articolele din prezenta hotarare constituie contraventie si se
sanctioneaza dupa cum urmeaza:
Persoane fizice: 250 lei la 1500 lei
Personae juridice: 1500 lei la 2000 lei
CAPITOLUL VIII
DISPOZI{II FINALE
Art.11 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor din prezenta hotarare se face prin process verbal incheiat de primar, imputernicitii
acestuia, ofiteri si subofiteri de politie, politisti locali, jandarmi.
Art.12 Contravenientul poate achita pe loc sau in cel mult 15 zile de la data incheierii procesului verbal, jumatate din minimul amenzii
prevazute de prezenta hotarare pentru fapta sanctionata.
Art 12. Impotriva procesului verbal de contraventie si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in timp de 15 zile de la data inmanarii sau
comunicarii acestuia.Plangerea se depune la organul din care face parte agentul constatator insotita de copia de pe procesul verbal de constatare
a contraventiei.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA Nr.72
din 28.05.2019
privind aprobarea achizi[ion]rii \i mont]rii sistemului de taxare a parc]rilor
din zona central] a ora\ului Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.6655/24.05.2019 al compartimentului management de proiecte, investi[ii \i achizi[ii publice;
- expunerea de motive a domnului primar nr. 6656/24.05.2019 \i avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;
- Legea 98/2016 privind achizi[iile publice;
Potrivit prevederilor art. 36, alin.( 2) lit.b, alin. ( 4), lit. d, art. 115, alin. (1) lit. b, din Legea administra[iei publice locale
nr. 215 / 2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulteriore,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] achizi[ionarea \i montarea sistemului de taxare a parc]rilor din zona central] a ora\ului Jibou a unui
num]r de 6 parcometre pentru parc]rile din zonele urm]toare:
- Str. 1 Mai: magazin Center;
- Str. 1 Mai: Catedrala Ordodox] - Biroul Notarial-Pia[a Agroalimentar];
- Str. 1 Mai: Peco Petrom-Oncos;
- P-[a 1 Decembrie: Parcul Central;
- P-[a 1 Decembrie: Casa de Cultur];
- P-[a 1 Decembrie:Bisserica Ortodox];
Valoarea estimat] a achizi[iei este de 215:000,00 lei \i va fi suportat] de la bugetul local.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul Primar, compartimentul management de proiecte,
investi[ii \i achizi[ii publice \i Serviciul, buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Compartimentului management de proiecte, investi[ii \i achizi[ii publice;
- Serviciul buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
- Dosar hot]r`ri/dosar de \edin[];
- Publicitate / mass-media.

Pre\edinte de \edin[],
Micle Corina

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA Nr.73
din 28.05.2019
privind aprobarea achizi[ion]rii autom]tur]toare pentru trotuare
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.6653/24.05.2019 al compartimentului management de proiecte, investi[ii \i achizi[ii publice;
- expunerea de motive a domnului primar nr. 6654/24.05.2019 \i avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a
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Consiliului local;
- Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Potrivit prevederilor art. 36, alin.( 2) lit.b, alin.( 4), lit. d, art. 115,alin. (1) lit. b, din Legea administra[iei publice locale nr.
215 / 2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulteriore,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] achizi[ionarea unei autom]tur]toare pentru trotuare \i zonele greu accesibile ale str]zilor din ora\ul Jibou
în valoare de 300.000,00 lei, sum] care se va finan[a din bugetul local.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul Primar, Compartimentul management de proiecte,
investi[ii \i achizi[ii publice \i Serviciul, buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Compartimentului management de proiecte, investi[ii \i achizi[ii publice;
- Serviciul buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
- Dosar hot]r`ri/dosar de \edin[];
- Publicitate / mass-media.

Pre\edinte de \edin[],
Micle Corina

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA Nr.74
din 28.05.2019
privind aprobarea actualiz]rii valorii contractului nr.4862/2018 conform OUG 114/2018 pentru
obiectivul de investi[ii @@ AMENAJARE SPA{II PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER
"N ZONA STR}ZII CASTANILOR, JUD S}LAJ@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.6682/24.05.2019 al Compartimentului management de proiecte, investi[ii \i achizi[ii publice
prin care se solicit] aprobarea actualiz]rii valorii contractului nr.4862/2018 conform OUG 114/2018 pentru obiectivul de
investi[ii @@ AMENAJARE SPA[II PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER "N ZONA STR}ZII CASTANILOR, JUD S}LAJ@@;
- solicitarea SC PAOLO GEPA CONSTRUCT SRL nr.4548/09.04.2019;
- expunerea de motive a domnului primar nr. 6683/24.05.2019 \i avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a
Consiliului local;
În conformitate cu:
- prevederile art. 71, alin (1) din OUG 114/2018 privind instituirea unor m]suri în domeniul investi[iilor publice \i a unor
m]suri fiscal bugetare, modificarea \i completarea unor acte normative \i prorogarea unor termene;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 36, alin.( 2) lit.b, alin.( 4), lit. d, art. 115,alin. (1) lit. b, din Legea administra[iei publice locale nr.
215 / 2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulteriore,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] suplimentarea contractului nr.4862/2018 conform OUG 114/2018 pentru obiectivul de investi[ii
@@AMENAJARE SPA{II PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER "N ZONA STR}ZII CASTANILOR, JUD S}LAJ@@ cu
suma de 17.640,74 lei f]r] TVA, rezultat] prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018 \i va fi suportat] din bugetul local.
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Art.2 Se aprob] încheierea Actului Adi[ional la Contractul nr. 4862/2018 conform OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de
investi[ii @@ AMENAJARE SPA{II PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER "N ZONA STR}ZII CASTANILOR, JUDE{UL
S}LAJ@@.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul Primar \i compartimentul management de proiecte,
investi[ii \i achizi[ii publice.
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Compartimentului management de proiecte, investi[ii \i achizi[ii publice;
- Serviciul contabilitate;
- Dosar hot]r`ri/dosar de \edin[];
- Publicitate / mass-media.

Pre\edinte de \edin[],
Micle Corina

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria
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