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

HOT}RÂREA Nr.80
din 25.06.2019
privind atestarea apartenen[ei la domeniul public al Ora\ului Jibou
a imobilului înscris în CF nr. 53393 Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 7691/18.06.2019 al Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului
public si privat;
- art 3.alin (4) din Legea nr 213/1998 actualizat], privind proprietatea public] \i regimul juridic al acesteia, cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
- art. 554 art.858-863 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicat;
- art. 112 din Legea nr .1 / 2011 Legea educa[iei nationale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art 36, alin (2) lit c, art .45 alin (3) din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] atestarea apartenen[ei la domeniul public al Ora\ului Jibou a imobilului înscris în CF nr. 53393 Jibou,
situat în intravilanul ora\ului Jibou, str. Wesselenyi Miklos, nr 9, compus din:
NR.

Codul de

Denumirea

CRT

clasificare

bunului

1

-

Teren intravilan in

Vest - Ciocan

mp

Philadelphia, Juhasz,

suprafata de 3394

Elemente de identificare

Valoarea de

d]rii în

inventar

1976

119.000lei

Proprietate publica

1976

701.338lei

Proprietate publica

1976

421.000lei

Proprietate publica

folosin[]

Est –Centrul Crestin

Situat in str.

Szelei Stefan

nr.9

Nord–Centrul de

Wesselenyi Miklos

Anul dob.sau

Situa[ia juridic] actual]

CF 53393

Sud - Vale
plasament

Domeniu public
2

162

Cladire P+1

Vest - Ciocan

în suprafat]

Philadelphia, Juhasz,

Gr]dini[a Prichindel
construit] la sol de
375 mp, sup.

Desfasurata 750mp

Est –Centrul Crestin

CF 53393

Szelei Stefan
Sud - Vale

Nord–Centrul de
plasament

Domeniu public
3

162

Cladire P+1

Vest - Ciocan

în suprafat]

Philadelphia, Juhasz,

Gr]dini[a Prichindel

Est –Centrul Crestin

construit] la sol de

Szelei Stefan

Desfasurata 556mp

Nord–Centrul de

278 mp, sup.

Sud - Vale
plasament

Domeniu public

2

CF 53393

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl primar \i Biroul urbanism, amenajarea teritoriului,
administrarea domeniului public si privat.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Domnul consilier Pintea Victor;
- Domnul Primar;
- Dosar hot]râri /publicitate.

Pre\edinte de \edin[],
Pintea Victor

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

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

HOT}RÂREA Nr.83
din 25.06.2019
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Av`nd 'n vedere:
- raportul de specialitate nr 7983/24.06.2019 al Serviciului buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe;
- Hot]r`rea nr. 65/24.06.2019 a Consiliului Jude[ean S]laj;
- expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
Potrivit prevederilor art. 19 (2) din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
V]zând prevederile art.36 alin.2 lit. b, art. 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 (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] rectificarea bugetului local cu suma de 262,33 mii lei astfel:
VENITURI
262,33 MII LEI
04.02.05 - Sume repartizate din fondul la dispozi[ia Consiliului Jude[ean 250,00 mii lei
11.02.05 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugat] pentru drumuri 12,33 mii lei
CHELTUIELI
262,33 MII LEI
51.01.03 Autorit][i executive
35,00 mii lei
Ch materiale (ob înv )
13,50 mii lei
Ch capital(sistem alarm])
21,50 mii lei
66.02.06 Spitale generale
40,00 mii lei
Transfer ptr finan[are repara[ii capitale
40,00 mii lei
70.06.00 Locuin[e,serv \i dezv public]
25,00 mii lei
Ch materiale iluminat pietonal
25,00 mii lei
74.05.01 Salubrizare
22,33 mii lei
Ch materiale
22,33 mii lei
Co\uri stradale \i între[inere drumuri pe timp de iarn]
84.03.03 Str]zi
140,00 mii lei
Ch materiale
(reabilitare pârâu Cionca\)
30,00 mii lei
Ch capital - reabilitare \i modernizare
zona Garoafelor
110,00 mii lei
Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre domnul primar \i Serviciul, buget, fina[e, contabilitate, impozite \i taxe locale.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Trezorerie;
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- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Serviciul buget, finan[e, contabilitate.

Pre\edinte de \edin[],
Pintea Victor

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA Nr.84
din 25.06.2019
privind aprobarea documenta[iei de alipire a unor terenuri
apar[inând domeniului public al Ora\ului Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr.7937/25.06.2019 al Biroului Urbanism, Amenajarea teritorilului, administrarea domeniului
public si privat, din cadrul Prim]riei ora\ului Jibou;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile art.879 alin,1 \i 5 \i art.880 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;
- Ordinului nr. 700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de avizare recep[ie \i înscriere în registrul
de carte funciar];
- Legea nr.7/1996, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Analizând Expunerea de motive nr.7938 /25.06.2019 a primarului Ora\ului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. @@c@@ \i alin. (5) lit. @@c@@, art. 45 alin. (3) \i ale art. 115 alin. (1) lit. @@b@@ din Legea
nr. 215/2001, legea administra[iei publice locale republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art.1 (1) Se aprob] alipirea imobilelor (terenuri), situate în Ora\ul Jibou identificate dup] cum urmeaz]:
a) parcela înscris] în CF nr. 53963 cu nr. cadastral 53963 'n suprafa[] de 5154 lot I - teren intravilan
b) parcela înscris] în CF nr. 51442 cu nr cadastral 51442 'n suprafa[] de 8469 lot II - teren intravilan (cur[i - construc[ii)
cu dou] construc[ii tribun] \i vestiare.
(2) Prin alipirea parcelelor indicate la alin. (1), se va forma un corp de proprietate nou.
Art.2 Se mandateaz] secretarul Ora\ului Jibou s] semneze actul autentic de alipire.
Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre domnul primar.
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
- Dl Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public \i privat.

Pre\edinte de \edin[],
Pintea Victor

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA Nr.85
din 25.06.2019
privind aprobarea cofinan[]rii pentru repara[ii capitale la Spitalul Or]\enesc Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 8018/25.06.2019 a Serviciului buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
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- adresa SP /7091/04.06.2019 a Ministerului S]n]t][ii c]tre Direc[ia de S]n]tate public] a Jude[ului S]laj, prin care au
fost comunicate fondurile alocate în sum] de 799,00 mii lei privind repara[ii capitale pentru Spitalul Or]\enesc JIBOU;
- RK compartiment cronici 237,00mii lei;
- RK acoperi\ spital 285,00 mii lei;
- RK Dispensar TBC 142,00 mii lei;
- RK instala[ii electrice 135,00 mii lei;
- expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
Potrivit prevederilor art.198, lit.c, din Legea nr. 95/2005 privind reforma în domeniul s]n]t][i, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
V]zând prevederile art.36, alin.2, lit.d, art.36, alin.6, lit.a, pct.3 din legea nr 215/2001 Legea administra[iei publice
locale, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
"n temeiul prevederile 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] cofinan[area de 5% din valoarea total] privind repara[iile capitale la Spitalul Or]\enesc Jibou în sum] de
40.00 mii lei astfel:
- RK compartiment cronici 237,00 mii lei;
- RK acoperi\ spital 285,00 mii lei;
- RK Dispensar TBC 142,00 mii lei;
- RK instala[ii electrice 135,00 mii lei.
Art 2 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre domnul primar \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;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Serviciul buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale.

Pre\edinte de \edin[],
Pintea Victor

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA Nr.87
din 25.06.2019
privind acordarea unui sprijin financiar unit][ilor de cult din raza Ora\ului Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 7442/12.06.2019 al Serviciului, buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale, prin care se propune
acordarea unui sprijin financiar unit][ilor de cult din raza Ora\ului Jibou;
- solicitarile depuse de c]tre unita[ile de cult din raza Ora\ului Jibou;
În bugetul local pe anul 2019 au fost alocate sume pentru unit][ile de cult la Capitolul de cheltuieli 67.06.00 Servicii Religioase suma de
100.000 lei;
- Expunerea de motive a domnului primar, avizele de specialitate ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
- Procesul verbal întocmit de c]tre comisia de specialitate nr.2 a Consiliului local prin care se fac propuneri privind repartizarea sumei de
100.000 lei unit][ilor de cult din raza Ora\ului Jibou;
- Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public], republicat];
- HOT}RÂREA Consiliului local nr.32/24.04.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de
la bugetul local al Ora\ului Jibou pentru unit][ile de cult recunoscute din România.
În conformitate cu prevederile Legii nr .489./2006 republicat], privind libertatea religioas] \i regimul general al cultelor;
Potrivit art.3 alin.(2) din Ordonan[a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult
apar[inând cultelor religioase recunoscute din România;
V]zând prevederile HG nr. 984/2014 privind modificarea \i completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.( 2), lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare.
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În temeiul prevederilor art.45 alin.( 1 ,2) din Legea nr. 215/2001 privind administra[iea public] local], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] repartizarea sumei de 100.000 lei cultelor religioase recunoscute, astfel:
1. Parohia Ortodox] Român] 1 Jibou - 12.500 lei; 2.Parohia Ortodox] Român] 2 - Catedrala Jibou - 12.500 lei;
3. Parohia Ortodox] Cuceu - 10.000 lei ; 4.Parohia Ortodox] Rona - 10.000 lei; 5. Parohia Ortodox] Var. - 10.000 lei;
6. Parohia Ortodox] Husia - 10.000 lei; 7. Parohia Reformat] Jibou - 10.000 lei ; 8. Parohia Greco-Catolic] - 10.000 lei;
9. Parohia Romano-Catolic] - 5.000 lei ; 10. Biserica Penticostal] Betania - 5.000 lei; 11.Biserica Cre\tin] Baptist]. - 5.000 lei.
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;
- Serviciului, buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
- Unit][ile de cult;
- Dosar de \edin[]/dosar hot]râri;
- Mijloace de informare/publicitate.

Pre\edinte de \edin[],
Pintea Victor

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA Nr.91
din 25.06.2019
privind acceptarea unei dona[ii de 5,43 mc material lemnos oferit] de Ocolul Silvic Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere,
- adresa nr. 10.420/09.05. 2019 a Ocolului Silvic Jibou prin care ni se comunic] faptul c] exist] în custodia Ocolului
Silvic Jibou cantitatea de 5,43 mc material lemnos \i ofertarea acestuia;
- raportul de specialitate nr.6030/15.05.2019 al Viceprimarului Ora\ului Jibou privind propununerea de acceptare a
materialului lemnos oferatat de c]tre Ocolul Silvic Jibou;
- expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
V]z`nd prevederile:
- art.36 din Legea nr.171/2010 privind stabilirea \i sanc[ionarea contraven[iilor silvice;
- art.36 alin. 2, lit.b, art.121 (3 ) din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
În temeiul prevederile art.45 (3 ) din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] acceptarea ofertei de dona[ie, având ca \i obiect 5,43 mc material lemnos confiscat 'n valoare de 1.897,33 lei
oferit] de c]tre Ocolul Silvic Jibou, având specifica[iile descrise astfel:
Nrt.

Specia/ grup] de

Sortimentul

UM

Cantitate

Pret unitar

Valoare

1

Cherestea

Molid

mc

1,8

639

1150,2

2

Marginari

Molid

mc

1,562

205,82

321,49

3

Grinzi

Molid

mc

2,068

205,82

425,64

crt.

specii

dimensional

Total

5,43

6

1897,33

Art.2 Bunurile donate se înscriu în eviden[ele financiar contabile ale Prim]riei Ora\ului JIBOU.
Art.3 Se mandateaz] domnul primar \i doamna secretar s] semneze actul de dona[ie.
Art.4 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre domnul primar.
Art.5 Prezenta se comunic] cu:
- Dl Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Serviciul buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
- Ocolul Silvic.

Pre\edinte de \edin[],
Pintea Victor

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

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

HOT}RÂREA Nr.92
din 25.06.2019
privind stabilirea destina[iei materialului lemnos
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 7346 din11.06. 2019 întocmit de c]tre domnul Sarkozi Paul, viceprimarul Ora\ului Jibou;
- expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
V]zând prevederile art.36, alin. 9, din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 (3 ) din Legea nr.215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art.1 Se aprob] utilizarea cantit][ii de 5,43 mc material lemnos pentru repara[ii la imobilele din patrimoniul public/privat
al ora\ului.
Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre domnul primar \i serviciul contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Serviciul buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale.

Pre\edinte de \edin[],
Pintea Victor

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA Nr.93
din 25.06.2019
privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru
suprafe[ele locative cu destina[ia de locuin[e, stabilirea chiriei \i a scutirilor la plata chiriei
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.7706/18.06.2019 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului
public \i privat, privind solicitarea prelungirii a 10 contracte de închiriere pentru suprafe[ele locative cu destina[ia de
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locuinte, pentru o perioad] de 1 an de la data expir]rii, pentru titularii ale c]ror contracte expira în anul 2019;
- HG nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei / mp ) practicat pentru spa[iile cu destina[ia de locuin[]
apar[inând domeniului public sau privat al unit][ii administrativ teritoriale;
- expunerea de motive a domnului Primar \i avizul favorabil al comisilor de specialitate;
Potrivit art.20 din Legea nr.448/2006, republicat], privind protec[ia \i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
V]zând prevederile art.36 alin(2) lit. b, art.36 alin.( 6) lit. a, pct.17 din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice
locale, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art.45, alin (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 aprob] prelungirea duratei contractelor de închiriere prin act adi[ional pe o perioad] de 1 an de zile, începând cu
data expir]rii acestora, pentru titularii contractelor de închiriere care expir] în anul 2019 \i care solicit] prelungirea acestora.
Art.2 Pre[ul chiriei se va stabili potrivit legilor în vigoare pornindu-se de la un tarif de baz] lunar al chiriei ( lei/mp)
conform HG nr.310 din 28.03.2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp ) practicat pentru spa[iile cu destina[ia
de locuin[], apar[inând domeniului public sau privat al unit]tii administrativ teritoriale.
Art.3 Scutirea de la plata chiriei a acelor chiria\i care dovedesc cu acte c] se încadreaz] în prevederile art.20 din Legea
nr.448 din 6 dec.2006, republicat], privind protec[ia \i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar, Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului,
administrarea domeniului public \i privat \i Serviciul buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale.
Art.5 Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public \i privat;
- Dl. Primar;
- Serviciul buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
- Publicitate /dosar de \edin[];
- Chiria\ii imobilelor.

Pre\edinte de \edin[],
Pintea Victor

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria
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Consiliul Jude[ean S]laj
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