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

14 noiembrie
2019

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr.94 din 25.06.2019 privind aprobarea încheierii unui contract de prest]ri servicii de dezinsec[ie, cu o firm]
specializat], a unei suprafe[e de aproximativ 36000 mp
HOT}RÂREA nr.99 din 11.07.2019 privind completarea HCL 94/25.06.2019 pentru aprobarea încheierii unui contract de
prest]ri servicii de dezinsec[ie, cu o firm] specializat], a unei suprafe[e de aproximativ 36000 mp, cu valoarea estimat] a serviciului
HOT}RÂREA nr.100 din 11.07.2019 privind aprobarea actualiz]rii valorii cererii de finan[are cu titlul @@LUCR}RI DE
INTERVEN{IE PRIVIND CRE|TEREA PERFORMAN{ELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUIN{E O1 |I
O2@@ \i a cheltuielilor aferente
HOT}RÂREA nr.113 din 22.08.2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului \i
administrarea SPITALULUI CLINIC CF CLUJ-NAPOCA, în domeniul public al UAT ORA| JIBOU \i administrarea
CONSILIULUI LOCAL JIBOU
HOT}RÂREA nr.118 din 22.08.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.6028/25.07.2006
HOT}RÂREA nr. 122 din 24.09.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Anton Vasile membru
supleant pe listele PSD \i completarea comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Jibou
HOT}RÂREA nr.123 din 24.09.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 pentru reparatii capitale la Spitalul
Or]\enesc Jibou
HOT}RÂREA nr.124 din 24.09.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 cu suma încasat] de la AFIR ca urmare a
achizi[ion]rii unui buldoexcavator
HOT}RÂREA nr.125 din 24.09.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 pentru proiectul @@Servicii comunitare pentru
o via[a de calitate-civic @@ \i proiectul @@Abordare integrat] a s]r]ciei \i excluziunii sociale în beneficiul integr]rii comunit][ii@@
HOT}RÂREA nr.126 din 24.09.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.5454 / 22.07.2005
HOT}RÂREA nr.127 din 24.09.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.11588 / 13.09.2016
HOT}RÂREA nr. 128 din 24.09.2019 privind propunerea de atribuire teren prin ordinul prefectului a unei suprafe[e de
1076 mp în proprietatea numi[ilor Micle Sandu - Vasile \i so[ia Micle Liliana
HOT}RÂREA nr.130 din 24.09.2019 privind însu\irea \i aprobarea documenta[iei cadastrale de alipire a dou] parcele de
teren-imobil apar[inând domeniului public al Ora\ului Jibou
HOT}RÂREA nr.132 din 24.09.2019privind darea în administrare a unor bunuri apar[inând domeniului public de interes
local c]tre @@ Gr]dini[a Prichindel@@ Jibou
HOT}RÂREA nr.133 din 24.09.2019 privind darea în administrare a unor bunuri apar[inând domeniului public de interes
local c]tre Liceul Teoretic Ion Ag]rbiceanu Jibou
HOT}RÂREA nr.134 din 24.09.2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale acordate conform prevederilor art. 32 din
O.G. nr.6/05.08.2019
HOT}RÂREA nr. 135 din 24.09. 2019 privind numirea reprezentan[ilor Consiliului Local în Consiliul de Administra[ie \i în
Comisia de Evaluare a Calit][ii Educa[iei (CEAC)
HOT}RÂREA nr. 136 din 29.09.2019 privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea
\i combaterea violen[ei în mediul \colar
HOT}RÂREA nr.137 din 24.09.2019 privind modificarea Statului de func[ii al Spitalului Or]\enesc Jibou
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.94
din 25.06.2019
privind aprobarea încheierii unui contract de prest]ri servicii de dezinsec[ie,
cu o firm] specializat], a unei suprafe[e de aproximativ 36000 mp
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului ora\ului Jibou, avizele comisiilor de specilitate ale Consiliului local;
- Referatul de specialitate nr.7849/20.06.2019 al compartimentului Disciplina 'n constructii \i protectia mediului;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, modificat] \i completat] ulterior;
- Art. 104 din Legea nr. 98/2016 privind achizi[iile publice;
- HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizi[ie public]/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi[iile publice;
- Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public], republicat], luând în considera[ie
prevederile art.36 alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.d), din Legea administra[iei publice nr.215/2001, republicat], cu modificarile
\i completarile ulterioare.
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) \i art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] încheieria unui contract de prest]ri servicii de dezinsec[ie, cu o firm] specializat], a unei suprafe[e de
aproximativ 36000 mp în UAT Ora\ Jibou.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul disciplin] în
construc[ii \i protec[ia mediului.
Art.3. 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

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.99
din 11.07.2019
privind completarea HCL 94 / 25.06.2019 pentru aprobarea încheierii unui contract de prest]ri
servicii de dezinsec[ie, cu o firm] specializat], a unei suprafe[e de aproximativ 36000 mp, cu
valoarea estimat] a serviciului
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- referatul de aprobare a primarului ora\ului Jibou, avizele comisiilor de specilitate ale Consiliului local;
- Referatul de specialitate nr.8534/08.07.2019 al compartimentului Disciplina în construc[ii \i protec[ia mediului;
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În conformitate cu prevederile:
- Legii nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, modificat] \i completat] ulterior;
- Art. 104 din Legea nr. 98/2016 privind achizi[iile publice;
- HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizi[ie public]/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi[iile publice;
- Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public], republicat];
În conformitate cu prevederile art.129 alin (2) lit b, coroborat cu alin (4) lit d, din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ.
În temeiul prevederilor art.139 alin( 3), art. 196, alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] completarea HCL nr.94/2019 pentru aprobarea încheierii unui contract de prest]ri servicii de dezinsec[ie,
cu o firm] specializat], a unei suprafe[e de aproximativ 36000 mp, cu valoarea estimat] a serviciului de 22.000 lei f]r] TVA.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul disciplin] în
construc[ii \i protec[ia mediului.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Comp. Disciplina în construc[ii \i protec[ia mediului
- Serviciul Buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale
- Publicitate /dosar de \edin[]

Pre\edinte de \edin[],
Mure\an Augustin

Contrasemneaz],
Secretarul ORA|ULUi,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.100
din 11.07.2019
privind aprobarea actualiz]rii valorii cererii de finan[are cu titlul
@@LUCR}RI DE INTERVEN{IE PRIVIND CRE|TEREA PERFORMAN{ELOR
ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUIN{E O1 |I O2@@ \i a cheltuielilor aferente
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere
- raportul de specialitate nr.8448 din 05.07.2019 al compartimentului investi[ii, managementul proiectelor privind
aprobarea actualiz]rii valorii cererii de finan[are cu titlul @@LUCR}RI DE INTERVEN{IE PRIVIND CRE|TEREA
PERFORMAN{ELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUIN{E O1 |I O2@@ \i a cheltuielilor aferente;
- referatul de aprobare a domnului primar nr. 8449/05.07.2019 \i avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
Potrivit prevederilor art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.129 alin (2) lit b, coroborat cu alin (4) lit d, din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ.
În temeiul prevederilor art.139 alin ( 3), art. 196, alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ,

HOT}R}|TE:
ART.1 Se aprob] proiectul @@LUCR}RI DE INTERVEN{IE PRIVIND CRE|TEREA PERFORMAN{ELOR ENERGETICE
ALE BLOCURILOR DE LOCUIN{E O1 |I O2@@ în vederea finan[]rii acestuia în cadrul Programului Opera[ional Regional
2014-2020, Axa prioritar] 3: Sprijinirea tranzi[iei c]tre o economie cu emisii sc]zute de carbon, Prioritatea de investi[ii 3.1
- Sprijinirea eficien[ei energetice, a gestion]rii inteligente a energiei \i a utiliz]rii energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în cl]dirile publice, \i în sectorul locuin[elor, Opera[iunea A - Cl]diri reziden[iale, apelul de
proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI
ART.2 Se aprob] valoarea total] a proiectului @@LUCR}RI DE INTERVEN{IE PRIVIND CRE|TEREA
PERFORMAN{ELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUIN{E O1 |I O2@@, în cuantum de 2.071.680,93 lei
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(inclusiv TVA).
ART.3 Se aprob] contribu[ia de 40% din valoarea eligibil] a proiectului, în cuantum de 555.120,95 lei, reprezentând
cofinan[area proiectului @@LUCR}RI DE INTERVEN{IE PRIVIND CRE|TEREA PERFORMAN{ELOR ENERGETICE ALE
BLOCURILOR DE LOCUIN{E O1 |I O2@@ \i suma de 683.878,55 lei f]r] TVA, reprezentând contribu[ia solicitantului la
cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA-ul aferent.
ART.4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implement]rii proiectului în condi[iile ramburs]rii/ decont]rii
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
ART.5 Se împuternice\te DAN GHIURCO s] semeneze toate actele necesare \i contractul de finan[are în numele
ORA|ULUI JIBOU.
ART.6 Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] domnul Primar, Serviciul Contabilitate \i Compartimentul Managementul
proiectelor \i Achizi[ii Publice.
ART.7 Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Domnul Primar
- Serviciul contabilitate
- Compartimentul Managementul Proiectelor \i Achizi[ii Publice
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Mass-media/Publicitate

Pre\edinte de \edin[],
Mure\an Augustin

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.113
din 22.08.2019
privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului \i administrarea
SPITALULUI CLINIC CF CLUJ NAPOCA, în domeniul public al UAT ORA| JIBOU
\i administrarea CONSILIULUI LOCAL JIBOU
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- Raportul nr. 10152 /19.08.2019 Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public \i privat;
- HCL nr. 60/2018 modificata prin HCL 35/2019 s-a aprobat solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al statului,
concesionate Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, în domeniul public de interes local \i administrarea Consiliului Local Jibou;
- referatul de aprobare a d-lui primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;
În conformitate cu prevedrile art. 292 din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ.
În temeiul art. 129 (2) lit.b \i art.196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] solicitarea transmiterii din domeniul public al statului \i administrarea SPITALULUI CLINIC CF CLUJ NAPOCA, în
domeniul public al UAT ORA| JIBOU \i administrarea CONSILIULUI LOCAL JIBOU, a imobilului Dispensar CFR situat în ora\ul Jibou,
str 22 Decembrie 1989, nr. 14, înscris în CF 51398-C47.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar, Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului
public \i privat.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar
- Serviciul buget, finan[e, contabilitate
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Biroul Urbanism
- Dosar hot]râri
- Publicitate/mass-media
- Spitalul clinic CFR Cluj Napoca
- Ministerul Transporturilor

Pre\edinte de \edin[],
Stana Ioan - Romulus

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA NR.118
din 22.08.2019
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.6028/25.07.2006
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.10156/20.08.2019 al Serviciului contabilitate prin care se propune aprobarea prelungirii
contractului de închiriere nr.6028 din 25.07.2006, pentru spa[iul Cabinet analize medicale situat 'n str. Libertatii nr. 26,
Jibou 'n suprafa[] de 42 mp;
- cererea nr. 1300/31.07.2019 a SALVO-SAN CIOBANCA 'nregistrat] la Prim]ria ORA|ULUi Jibou sub nr. 9579/
01.08.2019, de prelungire a contractului de închiriere nr.6028 din 25.07.2006 pentru spa[iul Cabinet analize medicale situat
'n str. Libert][ii nr. 26, Jibou, prin act adi[ional;
- referatul de aprobare a domnului Primar \i avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.129 alin (2) lit b, coroborat cu alin (6) lit b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ.
În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] prelungirea contractului de închiriere nr.6028 / 25.07.2006, cu un an, pentru spa[iul Cabinetul analize
medicale situat 'n str. Libert][ii, nr. 26 loc. Jibou 'n suprafa[] de 42 mp, prin act adi[ional.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Serviciul Buget, finan[e, contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Dl. Primar
- Serviciul Contabilitate
- Publicitate /dosar de \edin[]
- SALVO-SAN CIOBANCA SRL

Pre\edinte de \edin[],
Stana Ioan - Romulus

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.122
din 24.09.2019
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Anton Vasile, membru supleant, pe
listele PSD \i completarea comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- comunicarea nr.2313/19.09.2019 a Organiza[iei Jude[ene a PSD S]laj înregistrat în institu[ia noastr] cu nr.11429/19.09.
2019 prin care se confirm] apartenen[a politic] a domnului Anton Vasile pe listele PSD în vederea valid]rii mandatului de
consilier local al acestuia;
- raportul de specialitate nr.11436/17.09. 2019 al secretarului general al ora\ului;
- referatul de aprobare a domnului primar nr.11435/17.09.2019;
Având în vedere prevederile art. 100(33) din legea nr.115/2015 pentru alegerea autorit][ilor administra[iei publice
locale, pentru modificarea Legii administra[iei publice locale nr 215/2001, precum \i pentru modificarea \i completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale\ilor locali.
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Având în vedere procesul verbal încheiat de comisia de validare.
În temeiul art.602 \i art.196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] validarea mandatului de consilier local în Consiliului Local Jibou al domnului Anton Vasile membru
PSD, pe listele PSD la alegerile locale din 05.06. 2016.
Art.2 Se completeaz] comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului Local Jibou cu domnul Anton Vasile.
Art.3 Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Domnul Anton Vasile
- Dosarul \edintei din luna august
- Mass-media, publicitate

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.123
din 24.09.2019
privind rectificarea bugetului pe anul 2019 pentru repara[ii capitale la Spitalul Or]\enesc Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.11.385/17.09.2019 prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2019, cu suma de
799,00 mii lei pentru repara[iile capitale pentru Spitalul Ora\enesc Jibou;
- referatul de aprobare nr.11384/17.09 2019 al domnului primar;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 \i 3 ale Consiliului local;
V]zând prevederile art.129 (2) lit. b, coroborat cu art. 129 (7) lit. c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul prevederillor 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului local pe anul 2019 pentru repara[ii capitale la Spitalul Or]\enesc Jibou, astfel:
VENITURI
42.02.41 - @@Subven[ii din bugetul de stat pentru finan[area s]n]t][ii @@-799,00 mii lei
CHELTUIELI
CAP 66.02.06 - Spitale generale- 799,00 mii lei
51.01.01 - Transferuri c]tre institu[ii publice
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
- Spitalul Or]\enesc Jibou
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Trezoreria
- dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Serviciul Buget,Finante Contabilitate Impozite \i taxe locale

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.124
din 24.09.2019
privind rectificarea bugetului pe anul 2019 cu suma încasat] de la AFIR
ca urmare a achizi[ion]rii unui buldoexcavator
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.11.387/17.09.2019 prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2019 cu suma încasat]
de la AFIR ca urmare a achizi[ion]rii buldoexcavator;
- referatul de aprobare nr. 11.386/17.09 2019 al domnului primar;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;
V]zând prevederile art. 129 (2) lit. b, coroborat cu art. 129 (7)lit. c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului local pe anul 2019 cu suma încasat] de la AFIR ca urmare a achizi[ion]rii unui
buldoexcavator, astfel:
VENITURI - 42,18 mii lei
48.02.04.01 FEADR Sume primite 'n contul pl][ilor efectuate 'n anul curent - 42,18 mii lei
CHELTUIELI - 42,18 mii lei
CAP 66.02.06 Spitale generale - 40,00 mii lei
51.01.01 Transferuri c]tre institu[ii publice
RK Spital Ora\ Jibou - cofinantare 5%
CAP 84.02.03.03 Str]zi-2,18 mii lei
71.01.01 Construc[ii
Obiectivul de investi[ii - Achizi[ionarea \i montarea de parcometre
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Primarul Ora\ului Jibou \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
-Trezoreria
-dosar hot]râri/dosar de \edin[]
-Serviciul Buget, Finan[e Contabilitate Impozite \i taxe locale

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.125
din 24.09.2019
privind rectificarea bugetului pe anul 2019 pentru proiectul @@Servicii comunitare pentru o
via[a de calitate-civic @@ \i proiectul @@Abordare integrat] a s]r]ciei \i excluziunii sociale în
beneficiul integr]rii comunit][ii@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.11.389/17.09.2019 prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2019 pentru proiectul
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@@Servicii comunitare pentru o via[a de calitate-civic @@ \i proiectul @@Abordare integrat] a s]r]ciei \i excluziunii sociale în
beneficiul integr]rii comunit][ii@@;
- referatul de aprobare nr. 11.388/17.09 2019 al domnului primar;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;
- referatul nr. 11294/16.09.2019, 11295/16.09.2019, 11039/10.09.2019, 11251/13.09.2019 a responsabilului financiar a
proiectelor;
V]zând prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului local pe anul 2019 pentru proiectul @@Servicii comunitare pentru o via[a de calitatecivic @@ \i proiectul @@Abordare integrat] a s]r]ciei \i excluziunii sociale în beneficiul integr]rii comunit][ii@@, astfel
VENITURI - 58.21 mii lei
40.02.16 sume primite 'n cadrul mecanismului decont]rii cererilor de plata - 47.25
42.69.00 subv de la bugetul stat c]tre bugetele locale necesare sus[inerii derularii proiectelor finan[ate din fonduri
externe nerambursabile -1.46
48.02.01 sume primite de la UE/sume primite 'n contul platilor efectuate 'n anul curent - 9.50
Pe cheltuieli aceste sume se repartizeaza astfel:
CHELTUIELI - 58.21 mii lei
Pentru proiectul @@Servicii comunitare integrate pentru o via[] de calitate- civic@@:
CAP 65.03.02 "NV}{}M~NT Liceul Tehnologic Ocatvian Goga - 4.10
58.01.01 Finan[are na[ional] - 0.55
58.01.02 Finan[are extern] nerambursabil] - 3.55
Pentru proiectul @@Abordare integrat] a saraciei \i excluziunii sociale 'n beneficiul integr]rii comunit][ii@@:
CAP 65.03.02 "NV}{}M~NT - |coala Gimnazial] Lucian Blaga -17.64
58.01.01 Finan[are na[ional] - 2.34
58.01.02 Finan[are extern] nerambursabil] -15.30
CAP 87.05 Proiecte de dezvoltare multifunc[ional] Ora\ul Jibou - 36.47
58.01.01 Finan[are na[ional] - 4.83
58.01.02 Finan[are extern] nerambursabil] -31.64
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Primarul Ora\ului Jibou \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
- Trezoreria
- dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Serviciul Buget,Finan[e, Contabilitate, Impozite \i taxe locale.

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.126
din 24.09.2019
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.5454 / 22.07.2005
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.10.880/05.09.2019 al Serviciului contabilitate prin care se propune aprobarea prelungirii
contractului de închiriere nr.5454 din 22.07.2005;
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- referatul de aprobare nr.10879/05.09.2019 a domnului Primar \i avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 a
Consiliului local;
- cererea nr. 31/21.08.2019 a PROGRESULUI SCM în calitate de chiria\ pe terenul în suprafa[] de 14.25 mp, situat în
strada 1 Mai, nr.14;
În conformitate cu prevederile art.129 alin (2) lit b, coroborat cu alin (6) lit. b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ.
În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] prelungirea contractului de închiriere nr.5454 din 22.07.2005, cu un an, pentru spa[iul comercial în
suprafa[] de 14.25 mp, situat în strada 1 Mai, nr.14, prin act adi[ional.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Serviciul Buget, finan[e, contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Dl. Primar
- Serviciul Contabilitate
- Publicitate /dosar de \edin[]
- PROGRESUL SCM

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.127
din 24.09.2019
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.11588 / 13.09.2016
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.10.722/03.09.2019 al Serviciului contabilitate prin care se propune aprobarea prelungirii
contractului de închiriere nr.11588 / 13.09.2016
- referatul de aprobare nr.10.721/03.09.2019 a domnului Primar \i avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 a
Consiliului local;
- cererea nr.10310/22.08.2019 a ROSMALINT ECATERINA în calitate de chiria\ pentru chio\cul amplasat în str. 1 Mai,
lânga magazinul Oncos;
În conformitate cu prevederile art.129 alin (2) lit b, coroborat cu alin (6) lit b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ.
În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] prelungirea contractului de închiriere nr.11588 / 13.09.2016 cu un an, teren situat în str. 1 Mai, prin
act adi[ional.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Serviciul Buget, finan[e, contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Dl. Primar
- Serviciul Contabilitate
- Publicitate /dosar de \edin[]
- II ROSMALINT ECATERINA

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr. 128
din 24.09.2019
privind propunerea de atribuire teren prin ordinul prefectului a unei suprafe[e de 1076 mp
în proprietatea numi[ilor Micle Sandu - Vasile \i so[ia Micle Liliana
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- Raportul nr. 11400 din 17.09.2019 al Biroului agricol;
- Referatul de aprobare nr.11399/17.09.2019 a domnului primar;
În baza prevederilor art. 23 \i art. 36 din Legea nr. 18/1991republicat];
- adresa de la OCPI nr. 3777/03.07.2019;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.129 alin (2) lit b, coroborat cu alin (6) lit b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ.
În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se propune atribuirea în proprietatea numi[ilor Micle Sandu - Vasile \i so[ia Micle Liliana a terenului în
suprafa[] total] de 1076 mp înscris în CF 307 Jibou, nr top.360, situat în intravilanul Ora\ului Jibou, str. Gheorghe Doja,
nr.13, teren pe care peten[ii de[in o cas] de locuit proprietate personal]. Men[ionam faptul c] terenul actualmente este
proprietatea Statului Rom`n.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se 'ncredin[eaz] Primarul Ora\ului Jibou \i Biroul agricol.
Art.3 Prezenta hot]r`re poate fi atacat] la Tribunalul S]laj 'n conditiile legii nr 554/2004 privind contenciosul administrativ,
cu modificarile \i completarile ulterioare.
Art 4 Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar
- Micle Sandu - Vasile \i so[ia Micle Liliana
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Dosar hot]râri.
- Publicitate

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.130
din 24.09.2019
privind însu\irea \i aprobarea documenta[iei cadastrale de alipire a dou] parcele de teren-imobil
apar[inând domeniului public al Ora\ului Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere
- Raportul de specialitate nr.11.542/19.09.2019 al Biroului Urbanism, Amenajarea teritorilului, administrarea domeniului
public \i 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];
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- Legea nr.7/1996, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Analizând referatul de aprobare nr.11541/19.09.2019 a primarului ora\ului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129, lit. b), 196, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] documenta[ia cadastral] de alipire a dou] parcele de teren-imobil apar[inând domeniului public al
Ora\ului Jibou, identificate dup] cum urmeaz]:
-în CF 53143 (nr.top/cad) 53143 este înscris] suprafa[a de 5050 mp - Lot 1 teren intravilan (cur[i construc[ii cu |coala
Lucian Blaga \i Cabina poart])
-în CF 54019 (nr.top /cad )54019 este înscris] suprafa[a de 337 mp - Lot 2 teren intravilan
(2) Prin alipirea celor doua loturi de teren rezult] imobilul cu nr.cadastral 54139, situat în loc.Jibou, str. Garoafelor, nr.7,
jude[ul S]laj, având suprafa[a m]surat] de 5387 mp.
Art.2 Se mandateaz] Secretarul ora\ului Jibou s] semneze actul autentic de alipire la un birou notarial.
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[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.132
din 24.09.2019
privind darea în administrare a unor bunuri apar[inând domeniului public de interes local
c]tre @@Gr]dini[a Prichindel@@ Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.11502/18.09.2019 a domnului primar;
- raportul comun de specialitate nr.11503 din 18.09.2019 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea
domeniului public \i privat \i Serviciul, buget, fina[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;
- prevederile art.3 (1,4) a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public] \i regimul juridic al acesteia, modificat] \i
completat];
- art. 867 alin(1) din Codul civil
- art. 112 din Legea nr. 1/2011 legea educa[iei na[ionale, actualizat];
- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a), art.298, art.299, art.300 din OUG.57/2017 privind Codul
administrativ.
În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] darea în administrare Gr]dini[ei Prichindel a dou] construc[ii:
1) cl]dire P+1 E cu suprafa[a construit] la sol 375 mp, suprafa[] desf]\urat] de 750 mp, nr.Inv.32, având valoarea de
701.388 lei, înscris] în CF 53393 - C1, situat] în ora\ul Jibou,str.Wesselenyi Miklos, nr.9;
2) cl]dire P+1 E cu suprafa[] construit] la sol 278 mp, suprafa[a desf]\urat] 556 mp, cu nr.inv.1293, având valoarea de
421.000lei, înscris] în CF 53393 - C2, situat] în ora\ul Jibou, str.Wesselenyi Miklos, nr.9;
Terenul aferent Gr]dini[ei Prichindel are suprafa[a de 3394 mp, înscris în CF 53393, cu nr.INV 205, având valoarea de 119.000 lei.
Art.2 Se aprob] darea în administrare Gr]dini[ei nr.2 a cl]dirii parter cu suprafa[a construit] de 510 mp, \i suprafa[a
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construit] desf]\urat] înscris] în CF 51960- C1, cu nr.INV 171 având valoarea de 367.600 lei, situat] în ora\ul Jibou,
str.Tudor Vladimirescu, nr.6.
Terenul aferent Gr]dini[ei nr.2 are suprafa[a de 2677 mp, înscris în CF 51960, cu nr.inv 684, având valoarea de 93.700 lei
Art.3 Se aprob] darea în administrarea Gr]dini[ei nr.3 a unei cl]dire P+1 având suprafa[a construit] la sol 372 Mp, înscris]
în CF 51956-C1, iar suprafa[a desf]\urat] de 744 mp, cu nr.INV 192, având valoarea de 670.300 lei este situat] în ora\ul
Jibou, str.Garoafelor, nr 9/A .
Terenul aferent Gr]dini[ei nr.3 are suprafa[a de 495 mp, înscris în CF 51956, înregistrat cu nr.Inv 17300 lei.
Art.4 Se aprob] Contractul de dare în administrare a unor bunuri apar[inând domeniului public de interes local prev]zut
în Anexa nr.2, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.5 Se împuternice\te Primarul Ora\ului Jibou s] semneze contractul de dare în administrare.
Art.6 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre domnul Primar \i Secretarul Ora\ului Jibou.
Art.7 Prezenta se comunic] cu:
- dl Primar
- Gr]dini[a Prichindel
- Gr]dini[a nr.2
- Gr]dini[a nr.3
- Institutia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Biroului urbanism
- Serviciul Buget, Finan[e, Contabilitate Impozite \i taxe locale

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.132
din 24 septembrie 2019

Lista bunurilor imobile (cl]diri \i terenuri aferente) proprietate public] UAT Ora\ Jibou care se dau 'n adminstrare
unit][ii de 'nv][]m`nt @@Gradini[a Prichindel@, 'n care '\i desf]\oar] activitatea
Nr.C

Denumire

rt
1

Nr.

Adresa Spatiului

Suprafata

Inv.
Gradinita Prichindel

32

Str Wesseleny

Cladire

Nr 9

desfasurata 750mp

1293

P+1E,

Cladire

P+1E

sup

Denumire

Valore Inventar

act proprietate

(LEI)

HG 966/2002

701.338,00

CF 53393 C1

suprafata

Cf 53 393 C2

421.000,00

3394 mp vecini

HG 966/2002

119.000,00

construita desfasurat
556 mp

2

Teren aferent Gradinita

205

Prichindel

Str Wesseleny

Suprafata

Nr 9

N- casa copilului

CF 53393

S – Vale ,E –Iuhaz-, V
–Ciocean

3

Gradinita nr 2

171

Str

Tudor

Cladire parter S 510 mp

Vladimirescu nr 6

4

Teren aferent gradinita

684

nr 2

Str

Tudor

Vladimirescu nr 6

HG 966/2002

367.600,00

CF 51960-C1

S’=2677 mp vecini

Cf 51960

N=Lorincz

HG 966/2002

93.700,00

S=Baciu I
E=

Cartier

Tudor

Vladimirescu
V=str Tudor Vladimirescu

5

6

Gradinita nr 3

Teren aferent Gradinita
nr3

192

685

Str Garoafelor

Cladire P+1

Nr 9/a

suprafata desfasurata 744 mp

HG 966/2002

Str Garoafelor

S=495 mp vecini

CF 51956

Nr 9/a

N=Sc Gen Lucian Blaga

HG 966/2002

S=str Garoafelor
E=Valea Firiza
V=Bl A I 2

12

S=372 mp

CF 51956

670.300,00

17.300,00

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.132
din 24 septembrie 2019
CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE
NR................DIN................2019
"n temeiul art. 112 alin (1 \i 2) din Legea nr. 1/2011 legea educa[iei na[ionale, actualizat] \i a prevederilor art.129 alin.(1),alin.(2) lit.c),
alin.(6) lit.a), art.298, art.299, art.300 din OUG.57/2017 privind Codul administrativ, s-a incheiat prezentul contract de dare 'n administrare \i
exploatare 'n baza HCL nr.132 Din 24.09.2019, a Consiliului Local al Ora\ului Jibou.
I. P}R{ILE CONTRACTANTE
UAT ORAS JIBOU, cu sediul 'n ora\ul Jibou, str. Piata 1 Decembrie 1918, nr.16, cod fiscal nr. 4494926, telefon 0260644713, fax
0260641300, cont bancar nr................................................, deschis la Trezoreria ORA|ULUi Jibou, reprezentat de domnul Primar ing. Ghiurco
Dan, av`nd calitate de PROPRIETAR, pe de o parte,
\i
Gr]dini[a Prichindel Jibou, strada Wesselenyi Miklos, nr.9, reprezentat] prin, director.............., 'n calitate de ADMINISTRATOR pe de alt]
parte.
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Obiectul contractului il constituie darea 'n administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al UAT ORAS
JIBOU prev]zute 'n anexa nr. 1 la nr.132 Din 24.09.2019, care face parte integranta din prezentul contract.
Art.2. Administratorul se obliga sa utilizeze bunurile incredintate spre administrare potrivit destinatiei stabilite.
Predarea- primirea bunurilor se va consemna 'n procesul verbal de predare - primire ce va fi incheiat de parti 'n teremen de 15 zile de la data
incheierii contractului.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Durata contractului de administrare este pe perioada derularii activitatii de invatamant.
IV. OBLIGA{IILE PROPRIETARULUI
Art.4. Proprietarul se obliga:
a) sa predea spre administrare bunurile, 'n baza unui proces verbal de predare - primire 'n termen de 15 zile de la data incheierii contractului;
b) sa stabileasca destinatia bunurilor date spre administrare;
c) sa controleze modul cum sunt folosite \i intretinute bunurile cu respectarea destinatiei stabilite de c]tre proprietar;
d)verificarea listei de investi[ii propusa de administrator;
e) sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise 'n administrare;
f) la incetarea contractului sa preia bunurile 'n starea 'n care a fost transmise si, dupa caz, cu imbunatatirile aduse;
g) sa sprijine administratorul 'n vederea obtinerii avizelor legale de functionare, pentru activitatea desfasurata;
h )s] participe la recep[ia lucrarilor efectuate;
V. OBLIGA{IILE ADMINISTRATORULUI
Art.5. Administratorul se obliga:
a) sa preia 'n administrare bunurile ce fac obiectul prezentului contract pe baza de proces verbal de predare - primire;
b) sa asigure administrarea \i paza bunurilor preluate ca un bun administrator;
c) sa asigure avizele legale de functionare, pentru activitatea desfasurata;
d) sa mentina 'n siguranta bunurile \i sa aduca la cunostinta proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana sau ca urmare a starii
tehnice a bunurilor din punctul de vedere al sigurantei 'n exploatare;
e) sa organizeze licitatii publice sau cereri de oferte pentru lucrarile de investi[ii \i reparatii aprobate asigurand finantarea \i supravegherea
executiei lucrarilor;
f) sa participe la receptia lucrarilor de investi[ii, reparatii curente \i capital consemnand finalizarea acestora 'n procese verbale de receptie;
g) sa intocmeasca fisele tehnice periodice (jurnalul evenimentelor) cu privire la starea bunurilor mobile \i imobile date spre administare \i a
instalatiilor aferente acesteia, precum \i a tuturor modificarilor aduse acestora 'n conditiile stabilite conform legii;
h) sa foloseasca bunurile incredintate 'n administrare potrivit destinatiei prev]zute 'n art.2.;
i) se obliga ca pe toata durata administrarii sa pastreze 'n bune conditii bunurile incredintate, precum \i accesoriile acestora, sa nu le degradeze
sau deterioreze;
j) administratorul raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunurilor incredintate care s-ar datora culpei sale;
k) sa respecte intocmai normele de prevenire \i stingere a incendiilor.
l) sa raspunda de pagubele pricinuite de incendii, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forta majora sau defect de
constructie, ori prin comunicarea focului de la o cl]dire vecina;
m) pentru bunurile imobile date spre administrare, orice lucrari de modernizare \i consolidare se efectueaza numai cu acordul sau avizul
prealabil al Consiliului local
n) are obligatia sa permita accesul proprietarului ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunurile incredintate \i starea acestora;
o) la incetarea darii 'n administrare, administratorul este obligat sa restituie bunul cel putin 'n aceeasi stare 'n care l-a primit conform celor
descrise 'n procesul verbal de predare-primire incheiat la data perfectarii contractului, situatie ce va fi consemnata intr-un proces verbal;
p) sa achite impozite \i taxele prev]zute de lege, daca este cazul;
q) sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati \i sa respecte obligatiile asumate prin contracte. Repararea oricarui prejudiciu pe care
administratorul il va cauza acestora revine 'n exclusivitate administratorului;
r) sa asigure urmarirea comportarii 'n exploatare a bunurilor mobile \i imobile potrivit legii;
s) sa raspunda 'n nume propriu 'n litigiile referitoare la dreptul de administrare;
t) sa arate 'n fata instantei titularul dreptului de proprietate 'n litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate,in caz contrar purtand raspunderea
pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neandeplinirii acestei obligatii.
u) sa stabileasca anual lista investi[iilor, lucrarilor de reparatii curente \i capital ce urmeaza a se realiza;
v) sa efectueze toate demersurile 'n vederea obtinerii autorizatiilor de functionare pentru buna desfasurare a activitatilor potrivit prevederilor
legale 'n materie \i sa urmareasca actualizarea autorizatiilor de functionare cand este cazul, functie de evolutia legislatiei.
VI. "NCETAREA ADMINISTR}RII
Art.6. Contractul inceteaza prin:
a) Acordul de vointa, exprimat 'n scris, al partilor contractante;
b) Desfiintarea titlului proprietarului; proprietarul nu este raspunzator de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor
reglementari legale adoptate dupa semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind 'n drept sa
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pretinda nici un fel de despagubiri de la proprietar;
c) Prin revocare, numai daca administratorul nu-si exercita drepturile \i obligatiiile ce deriva din prezentul contract;
VII. R}SPUNDEREA CONTRACTUAL}
Art.7. Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea 'n culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor
determina 'n functie de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.
Art.8. Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei
obligatii, care ii revine 'n baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauza de forta majora, asa
cum este definita de lege, cu conditia notificarii 'n termen de 10 zile de la producerea evenimentului
VIII. DISPOZI{II FINALE
Art.9. Modificarea contractului se poate face 'n limitele legislatiei romane, cu acordul partilor, prin act aditional, care face parte integranta din
prezentul contract, exceptie facand hotararile Consiliului Local a ORA|ULUi Jibou sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonante,
ale caror prevederi sunt imperative \i nu fac obiectul unui act aditional.
Art.10. Eventualele litigii care s-ar putea ivi 'n legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord,
vor fi solutionate de c]tre instantele de judecata competente.
Art.11. Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.
Art.12. Prezentul contract de administrare s-a incheiat 'n 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi……………………..
PROPRIETAR,
UAT ORA| JIBOU
PRIMAR,

ADMINISTRATOR,
GR}DINI{A PRICHINDEL
DIRECTOR,

PRE|EDINTE DE |EDIN{Ã
RUS DAN

CONTRASEMNEAZ}
SECRETARUL GENERAL AL ORA|ULUI
OPRI| MARIA

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.133
din 24.09.2019
privind darea în administrare a unor bunuri apar[inând domeniului public de interes local
c]tre Liceul Teoretic Ion Ag]rbiceanu Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.11.449/17.09.2019 a domnului primar;
- raportul comun de specialitate nr.11.450 din 17.09.2019 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea
domeniului public \i privat \i Serviciul, buget, fina[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local
- prevederile art.3 (1,4) a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public] \i regimul juridic al acesteia, modificat] \i
completat];
- art. 867 alin(1) din Codul civil
- art. 112 alin (1 \i 2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educa[iei na[ionale, actualizat];
- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a), art.298, art.299, art.300 din OUG.57/2017 privind Codul administrativ.
În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] darea în administrare Liceului Teoretic Ion Agârbiceanu, situat în ora\ul Jibou, str.Tudor Vladimirescu
nr. 7 \i are în componen[]:
Construc[ii - cl]dire P+2, cu suprafa[a desf]\urat] de 2337 mp, nr. Inv. 28 având valoarea de 2.737.300 lei, înscris] în
CF 51971- C1
- cl]dire Corp C - cabinet medical \colar, cu suprafa[a desf]\urat] 45 mp, cu nr. Inv. 10, având valoarea de 79.500 lei,
înscris] în CF 53402 - C4
- cl]dire Corp E magazie, cu suprafa[a desf]\urat] 46 mp, cu nr. Inv. 11, având valoarea de 33.000 lei, înscris] în CF 53402 -C6
- cl]dire Corp D atelier, cu suprafa[a desf]\urat] 57 mp, cu nr. Inv. 12, având valoarea de 61.700 lei, înscris] în CF 53402 -C5
- Anex] cabin] portar, cu suprafa[a desf]\urat] 9 mp, cu nr. Inv. 262, având valoarea de 10.500 lei, înscris] în CF 53402 -C9
- Anex], cu suprafa[a desf]\urat] 10 mp, cu nr. Inv. 279, având valoarea de 3.800 lei, înscris] în CF 53402 -C7
- Central] gaz liceu, cu suprafa[a desf]\urat] 34 mp,cu nr. Inv. 283, având valoarea de 39.800 lei, înscris] în CF 53402 -C8
- cl]dire corp B cantin], cu suprafa[a desf]\urat] 599 mp, cu nr. Inv. 354, având valoarea de 377.800 lei, înscris] în CF 53402 -C2
-cl]dire centrala gaz sal] de sport liceu, cu suprafa[a desf]\urat] 55 mp, cu nr. Inv. 355, având valoarea de 34.700 lei,
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înscris] în CF 53402 -C3
Terenul aferent Liceul Ion Agârbiceanu are suprafa[a de 8504 mp, înscris în CF 53402, cu nr. Inv. 687, având valoarea de
297.600 lei.
Art.2 Se aprob] Contractul de dare în administrare a unor bunuri apar[inând domeniului public de interes local prev]zut
în Anexa nr.2, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.3 Se împuternice\te Primarul Ora\ului Jibou s] semneze contractul de dare în administrare.
Art.4 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre domnul Primar \i Secretarul ora\ului Jibou.
Art.5 Prezenta se comunic] cu:
- dl Primar
- Liceului Teoretic Ion Agârbiceanu
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Biroului urbanism
- Serviciul Buget, Finan[e, Contabilitate Impozite \i taxe locale

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.133
din 24 septembrie 2019

Lista bunurilor imobile (cl]diri \i terenuri aferente)
proprietate public] UAT Ora\ Jibou, care se dau 'n administrare unit][ii de 'nv][]m`nt
LICEUL TEORETIC ION AG~RBICEANU, 'n care '\i desf]\oar] activitatea
Nr.C

Denumire

Nr. Inv.

Adresa Spatiului

Suprafata

Denumire

Str. Tudor

2337 MP

NR CAD 51971-C1

rt
1

act

proprietate
CLADIRE LICEU @@ION

28

AGARBICEANU@@

Vladimirescu, nr.7

Valore

Inventar

(LEI)
2.737.300,00

HG 966/2002

P+2 CU 16 SALI CLASA
EDIFICATA IN ANUL 1968
2

CABINET MEDICAL
SCOLAR

3

10

CORP C

MAGAZIE corp E

Str. Tudor

45MP

Vladimirescu, nr.7
11

cladire

Str. Tudor

NR CAD 53402-C4

79.500,00

HG 966/2002
46MP

Vladimirescu, nr.7

NR CAD 53402-C6

33.000,00

HG 966/2002

edificata in 1967
4

ATELIER muzeu cop D

12

,cladire edificata in 1967
5

ANEXA - CABINA

Str. Tudor

57MP

Vladimirescu, nr.7
262

PORTAR

Str. Tudor

NR CAD 53402-C5

61.700,00

HG 966/2002
9MP

HG 966/2002

10.500,00

10MP

NR CAD 53402-C7

34MP

NR CAD 53402-C8

599MP

NR CAD 53402-C2

Vladimirescu, nr.7

cladire parter
edificata in 1991
6

ANEXA C 7

279

Str. Tudor

7

CENTRALA gaz -liceu

283

Str. Tudor

8

CANTINA CORP B Cladire

354

Vladimirescu, nr.7

HG 966/2002

Vladimirescu, nr.7

edificata in anul 1973
9

CENTRALA GAZ SALA

355

TEREN

Str. Tudor

687

55MP

VECINI: E-STR.
TUDOR

VLADIMIRESCU,

VLADIMIRESC

N,V-STR LICEULUI,

U,

S- ADROJAN A

N,V-STR

NR CAD 53402-C3

CF

53402,

114/2002

S- ADROJAN A

15

34.700,00

HG 966/2002
8504MP

LICEULUI,

377.800,00

HG 966/2002

Vladimirescu, nr.7

VECINI: E-STR. TUDOR

39.800,00

HG 966/2002

Vladimirescu, nr.7

SPORT LICEU
10

Str. Tudor

3.800,00

HG

297.600,00

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.133
din 24 septembrie 2019
CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE
NR................DIN................2019
In temeiul art. 112 alin (1 \i 2) din Legea nr. 1/2011 legea educa[iei na[ionale, actualizat] \i a prevederilor art.129 alin.(1),alin.(2) lit.c),
alin.(6) lit.a), art.298, art.299, art.300 din OUG.57/2017 privind Codul administrativ, s-a incheiat prezentul contract de dare 'n administrare \i
exploatare 'n baza HCL nr.133 Din 24.09.2019, a Consiliului Local al Ora\ului Jibou.
I. P}R{ILE CONTRACTANTE
UAT ORAS JIBOU, cu sediul 'n ora\ul Jibou, str. Piata 1 Decembrie 1918, nr.16, cod fiscal nr. 4494926, telefon 0260644713, fax
0260641300, cont bancar nr................................................, deschis la Trezoreria ORA|ULUi Jibou, reprezentat de domnul Primar ing. Ghiurco
Dan, av`nd calitate de PROPRIETAR, pe de o parte,
\i
Liceul Teotetic Ion Ag`rbiceanu Jibou, strada Tudor Vladimirescu, nr. 7, reprezentata prin, director.............., 'n calitate de ADMINISTRATOR
pe de alta parte.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Obiectul contractului il constituie darea 'n administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al UAT ORAS
JIBOU prev]zute 'n Anexa nr. 1 la HCL nr……din................., parte integranta din prezentul contract.
Art.2. Administratorul se obliga sa utilizeze bunurile incredintate spre administrare potrivit destinatiei stabilite.
Predarea- primirea bunurilor se va consemna 'n procesul verbal de predare - primire ce va fi incheiat de parti 'n teremen de 15 zile de la data
incheierii contractului.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Durata contractului de administrare este pe perioada derularii activitatii de invatamant.
IV. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI
Art.4. Proprietarul se obliga:
a) sa predea spre administrare bunurile, 'n baza unui proces verbal de predare - primire 'n termen de 15 zile de la data incheierii contractului;
b) sa stabileasca destinatia bunurilor date spre administrare;
c) sa controleze modul cum sunt folosite \i intretinute bunurile cu respectarea destinatiei stabilite de c]tre proprietar;
d)verificarea listei de investi[ii propusa de administrator;
e) sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise 'n administrare;
f) la incetarea contractului sa preia bunurile 'n starea 'n care a fost transmise si, dupa caz, cu imbunatatirile aduse;
g) sa sprijine administratorul 'n vederea obtinerii avizelor legale de functionare, pentru activitatea desfasurata;
h )s] participe la recep[ia lucrarilor efectuate;
V. OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI
Art.5. Administratorul se obliga:
a) sa preia 'n administrare bunurile ce fac obiectul prezentului contract pe baza de proces verbal de predare - primire;
b) sa asigure administrarea \i paza bunurilor preluate ca un bun administrator;
c) sa asigure avizele legale de functionare, pentru activitatea desfasurata;
d) sa mentina 'n siguranta bunurile \i sa aduca la cunostinta proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana sau ca urmare a starii
tehnice a bunurilor din punctul de vedere al sigurantei 'n exploatare;
e) sa organizeze licitatii publice sau cereri de oferte pentru lucrarile de investi[ii \i reparatii aprobate asigurand finantarea \i supravegherea
executiei lucrarilor;
f) sa participe la receptia lucrarilor de investi[ii, reparatii curente \i capital consemnand finalizarea acestora 'n procese verbale de receptie;
g) sa intocmeasca fisele tehnice periodice (jurnalul evenimentelor) cu privire la starea bunurilor mobile \i imobile date spre administare \i a
instalatiilor aferente acesteia, precum \i a tuturor modificarilor aduse acestora 'n conditiile stabilite conform legii;
h) sa foloseasca bunurile incredintate 'n administrare potrivit destinatiei prev]zute 'n art.2.;
i) se obliga ca pe toata durata administrarii sa pastreze 'n bune conditii bunurile incredintate, precum \i accesoriile acestora, sa nu le degradeze
sau deterioreze;
j) administratorul raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunurilor incredintate care s-ar datora culpei sale;
k) sa respecte intocmai normele de prevenire \i stingere a incendiilor.
l) sa raspunda de pagubele pricinuite de incendii, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forta majora sau defect de
constructie, ori prin comunicarea focului de la o cl]dire vecina;
m) pentru bunurile imobile date spre administrare, orice lucrari de modernizare \i consolidare se efectueaza numai cu acordul sau avizul
prealabil al Consiliului local
n) are obligatia sa permita accesul proprietarului ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunurile incredintate \i starea acestora;
o) la incetarea darii 'n administrare, administratorul este obligat sa restituie bunul cel putin 'n aceeasi stare 'n care l-a primit conform celor
descrise 'n procesul verbal de predare-primire incheiat la data perfectarii contractului, situatie ce va fi consemnata intr-un proces verbal;
p) sa achite impozite \i taxele prev]zute de lege, daca este cazul;
q) sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati \i sa respecte obligatiile asumate prin contracte. Repararea oricarui prejudiciu pe care
administratorul il va cauza acestora revine 'n exclusivitate administratorului;
r) sa inregistreze \i sa urmareasca consumurile privind utilitatile \i sa sesizeze proprietarul 'n cazul depistarii unor nereguli;
s) sa asigure urmarirea comportarii 'n exploatare a bunurilor mobile \i imobile potrivit legii;
t) sa raspunda 'n nume propriu 'n litigiile referitoare la dreptul de administrare;
u) sa arate 'n fata instantei titularul dreptului de proprietate 'n litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate,in caz contrar purtand raspunderea
pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neandeplinirii acestei obligatii.
v) sa stabileasca anual lista investi[iilor, lucrarilor de reparatii curente \i capital ce urmeaza a se realiza;
z) sa efectueze toate demersurile 'n vederea obtinerii autorizatiilor de functionare pentru buna desfasurare a activitatilor potrivit prevederilor
legale 'n materie \i sa urmareasca actualizarea autorizatiilor de functionare cand este cazul functie de evolutia legislatiei.
VI. INCETAREA ADMINISTRARII
Art.6. Contractul inceteaza prin:
a) Acordul de vointa, exprimat 'n scris, al partilor contractante;
b) Desfiintarea titlului proprietarului; proprietarul nu este raspunzator de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor
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reglementari legale adoptate dupa semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind 'n drept sa
pretinda nici un fel de despagubiri de la proprietar; c) Prin revocare, numai daca administratorul nu-si exercita drepturile \i obligatiiile ce deriva
din prezentul contract;
VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.7. Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea 'n culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor
determina 'n functie de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.
Art.8. Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei
obligatii, care ii revine 'n baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauza de forta majora, asa
cum este definita de lege, cu conditia notificarii 'n termen de 10 zile de la producerea evenimentului
VIII. DISPOZITII FINALE
Art.9. Modificarea contractului se poate face 'n limitele legislatiei romane, cu acordul partilor, prin act aditional, care face parte integranta din
prezentul contract, exceptie facand hotararile Consiliului Local a ORA|ULUi Jibou sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonante,
ale caror prevederi sunt imperative \i nu fac obiectul unui act aditional.
Art.10. Eventualele litigii care s-ar putea ivi 'n legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord,
vor fi solutionate de c]tre instantele de judecata competente.
Art.11. Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.
Art.12. Prezentul contract de administrare s-a incheiat 'n 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi……………………..
PROPRIETAR,
UAT ORA| JIBOU
PRIMAR,
ING GHIURCO DAN

ADMINISTRATOR,
LICEUL TEORETIC ION AGÂRBICEANU JIBOU
DIRECTOR,

PRE|EDINTE DE |EDIN{Ã
RUS DAN

CONTRASEMNEAZ}
SECRETARUL GENERAL AL ORA\ULUI,
OPRI| MARIA

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.134
din 24.09.2019
privind instituirea unor facilit][i fiscale acordate
conform prevederilor art. 32 din O.G. nr.6/05.08.2019
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.11.594/20.09.2019 a domnului primar;
- raportul de specialitate nr.11.595 din 20.09.2019 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului
public \i privat \i Serviciul, buget,fina[e,contabilitate, impozite \i taxe locale;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;
- Art. 32 din OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile \i completarile ulterioare;
- Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile \i completarile ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 129 alin.2, lit.b, alin.4 lit. a) art.139 alin 3 lit. a) art.196 alin. 1 litera. a, din OUG nr. 57/2019
Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] instituirea unor facilit][i fiscale conform prevederilor art. 32 din O.G. nr.6/05.08.2019.
Art.2 Se aprob] anularea major]rilor de întârzierea, pentru plata pân] la 15.12.2019 a obliga[iilor fiscale principale
restante la 31 decembrie 2018 \i care nu au fost achitate pân] la acest] dat], prin acestea în[elegandu-se:
- obliga[ii fiscale fiscale pentru care s-a împlinit scaden[a sau termenul de plat] pân] la data de 31.12.2018 inclusiv;
- diferen[ele de obliga[ii fiscale principale stabilite prin decizie de impunere, comunicate pân] la data de 31 decembrie
2018 inclusiv, chiar dac] pentru acestea nu s-a împinit termenul de plat] prev]zut la art.156 alin.(1) din Legea 207/2015
privind Codul de procedur] fiscal];
- alte obliga[ii de plat] individualizate în titluri executorii emise potrivit legii existente în eviden[a organului fiscal în
vederea recuper]rii la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
Art.3 Se aprob] Procedura pentru aplicarea prevederilor art.32 din O.G nr. 6/05.08.2019 privind instituirea unor facilit][i
fiscale, conform Anexei nr.1 la prezenta hot]râre.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl primar \i Serviciul Buget, finan[e contabilitate, impozite \i
taxe locale.
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Art.4 Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului-Jude[ul S]laj
- Serviciul Buget finan[e contabilitate, impozite \i taxe locale
- Domnul Primar
- Dosar hot]râri /publicitate

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria
Anex]
la Hot]r`rea nr.134
din 24 septembrie 2019

Procedura
privind instituirea unor facilit][i fiscale acordate prevederilor art. 32 din OG nr. 6/05.08.2019
Art. 1 Sfera de aplicare
(1) Prezenta procedura se aplica pentru obligatiile fiscale datorate bugetului Unitatii Administrativ Teritoriale ale ORA|ULUi Jibou de c]tre
debitorii -persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica- care figureaza la data aprobarii prezentei proceduri cu obligatii
fiscale principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv \i administrate de organul fiscal al Primariei orasui Jibou sub un milion lei. Pot
beneficia de prevederile prezentei proceduri \i debitorii persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, care au obligatii fiscale principale
restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.
(2) In sensul prezentului capitol, prin obligatii fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se intelege:
a) obliga[ii fiscale pentru care s-a împlinit scaden[a sau termenul de plat] pân] la 31 decembrie 2018 inclusiv;
b) diferen[ele de obliga[ii fiscale principale stabilite prin decizie de impunere comunicate pân] la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar
dac] pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plat] prev]zut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedur] fiscal];
c) alte obliga[ii de plat] individualizate în titluri executorii emise potrivit legii \i existente în eviden[a organului fiscal în vederea recuper]rii
la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
(3) Nu sunt considerate obligatii de plata restante la 31 decembrie 2018 incusiv:
a) obliga[iilefiscale pentru care s-au acordat \i sunt în derulare înlesniri la plat], potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
b) obliga[iile de plat] stabilite în acte administrative a c]ror executare este suspendat] în condi[iile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
(4) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv \i obliga[iile fiscale de plat] care, la aceast] dat], se afl] în oricare dintre situa[iile
prev]zute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plat] î\i pierde valabilitatea sau, dup]
caz, înceteaz] suspendarea execut]rii actului administrativ fiscal.
(5) Pentru obliga[iile prev]zute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renun[a la efectele suspend]rii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de
anularea majorarilor de intarziere. În acest caz, debitorii trebuie s] depun] o cerere de renun[are la efectele suspend]rii actului administrativ fiscal
pân] la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.
Art. 2. Anularea majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2018
Majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local al Ora\ului Jibou, restante la data de 31 decembrie 2018,
inclusiv, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) toate obliga[iile fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal al Primariei Jibou, se sting prin orice
modalitate prev]zut] de lege pân] la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prev]zut] de lege toate obliga[iile fiscale principale \i majorarile de intarziere administrate de organul fiscal
al Primariei Jibou cu termene de plat] cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 \i 15 decembrie 2019 inclusiv pân] la data depunerii cererii de anulare
a majorarilor de intarziere;
c) debitorul s] aib] depuse toate declara[iile fiscale, pân] la data depunerii cererii de anulare a majorarilor de intarziere. Aceast] condi[ie se
consider] îndeplinit] \i în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declara[ii fiscale, obliga[iile fiscale au fost stabilite, prin decizie,
de c]tre organul fiscal al Primariei Jibou;
d) debitorul depune cererea de anulare a majorarilor de intarziere dup] îndeplinirea în mod corespunz]tor a condi[iilor prev]zute la lit. a)-c),
dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sanc[iunea dec]derii.
Art.3. Anularea majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa
(1)Majorarile de intarziere aferente diferentelor de obligatii fiscale principale declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa prin
care se corecteaza obligatiile fiscale principale cu scadente anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal al
Primariei Jibou, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
(a) declaratia rectificativa este depusa incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
(b) toate obligatiile fiscale principale individualizate 'n declaratia rectificativa se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la 15
decembrie 2019 inclusiv;
(c) sunt indeplinite, 'n mod corespunzator, conditiile prev]zute la art. 2 lit.b)-d).
Art. 4. Anularea majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale cu termene de plata pana la data de 31 decembrie 2018 individualizate
'n decizii de impunere
(1) majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale administrate dev organul fiscal al Primariei Jibou, cu termene de plata pana
la 31 decembrie 2018 inclusiv \i individualizate 'n decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale 'n derulare la data intrarii 'n vigoare
a prezentei ordonante, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) toate diferentele de obligatii fiscale principale individualizate 'n decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana
la termenul de plata prevazut la art. 156 alin.(1) din Codul de procedura fiscala;
b) cererea de anulare a majorarilor de intarziere se depune 'n termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere sub sanctiunea decaderii.
(2) Prin derogare de la art. 105, alin. 8 din Codul de procedura fiscala, 'n situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza a incepe dupa intrarea 'n
vigoare a prezentei ordonante, 'n scopul acordarii anularii prev]zute la art. 3, organele fiscale iau 'n considerare declaratiile rectificative depuse
de debitori 'n cel mult 10 zile de la data intarii 'n vigoare a prezentei ordonante.
Art.5 Solicitarea de anulare a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale restante
(1) Debitorii cxare intentioneaza sa beneficieze de anulare a majorarilor de intarziere potrivit prezentei proceduri pot notifica organul fiscal al
Primariei Jibou cu privire vla intentia lor, pana cel mai tarziu la data depunerii cererii de anulare a majorarilor de intarziere prevazuta la art. 2 lit.d).
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(2) Dupa primirea notificarii prev]zute la alin. (1), organul fiscal al Primariei Jibou verifica daca debitorul si-a indeplinit obligatiile declarative
potrivit prevederilor legale pana la respectiva data, efectueaza stingerile, compensarile \i orice alte operatiuni necesare 'n vederea stabilirii cu
certitudine a obligatiilor fiscale ce constituie conditie pentru acordarea facilitatilor fiscale potrivit art.2-4. 'n cazul 'n care se constata ca debitorul nu
si-a indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal il indruma potrivit art.7 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
(3) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii, organul fiscal competent elibereaza din oficiu Adresa de
comunicare a obligatiilor de plata care intra sub incidenta facilitatii, pe care il comunica debitorului.
(4) Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante cu privire la obligatiile fiscale ce constituie conditie
pentru acordarea facilitatii fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art.2-4.
(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal, potrivit alin. (1):
a) Majorarile dev intarziere, care pot face obiectul anularii, se amana la plata 'n vederea anularii. 'n acest caz, organul fiscal emite decizie
de amanare la plata a majorarilorv de intarziere;
b ) Procedura de executare silita nu incepe sau se suspenda, dupa caz, pentru majorarile de intarziere amanate la plata potrivit lit.a);
c) majorarile de intarziere amanate la plata potrivit lit.a) nu se sting pana la data solutionarii cererii de anulare a majorarilor de intarziere sau
pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, 'n cazul 'n care debitorul nu depune cerere de anulare a majorarilor de intarziere;
(6) Prevederile alin.(5) sunt aplicabile \i pe perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de anulare a majorarilor de intarziere \i data emiterii
deciziei de solutionare a cererii potrivit art.7 alin. (1)
(7) Decizia de amanare la plata a majorarilor de intarziere '\i pierde valabilitatea 'n oricare dintre urmatoarele situatii:
a) la data emiterii deciziei de anulare a majorarilor de intarziere sau na deciziei de respingere a cererii de anulare a majoirarilor de intarziere, dupa caz;
b) la data de 15 decembrie 2019, 'n cazul 'n care debitorul nu depune cerere de anulare a majorarilor de intarziere.
Art.6 Efectele cu privire la popririle instituite de organul fiscal central
(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedura fiscala, pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au
notificat organul fiscal potrivit art. 5 \i au infiintate popriri la data intrarii 'n vigoare a prezentei ordonante, de c]tre organul de executare fiscala
al Primariei Jibou, asupra disponibilitatilor banesti, pot e4fectua plata sumelor inscrise 'n adresele de infiintare a popririi din sumele indisponibilizate.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile \i pentru popririle infiintate intre data intrarii 'n vigoare a prezentei ordonante \i data de 15 decembrie 2019 inclusiv.
Art.7 Cererea de anulare a majorarilor de intarziere
(1)Cererea de anulare a majorarilorde intarziere, depusa potrivit prezentei proceduri, se solutioneaza prin decizie de anulare a majorarilor de
intarziere sau, dupa caz, decizie de respingere a cererii de anulare a majorarilor de intarziere.
(2) Un debitor poate beneficia de anularea majorarilor de intarziere potrivit prezentului capitol 'n oricare din situatiile prev]zute la art.2-4,
daca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea anularii.
Art.8 Anularea majorarilor de intarziere 'n cazul debitorilor care beneficiaza de esalonaree la plata
(1)Debitorii care la data intrarii 'n vigoare a prezentei ordonante beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Codului de
procedura fiscala, precum \i cei care obtin esalonarea 'n perioada cuprinsa intre data intrarii 'n vigoare a prezentei ordonante \i 15 decembrie 2019
pot beneficia de anularea majorarilor de intarziere, potrivit prevederilor art.3-4, daca indeplinesc conditiile nprev]zute de aceste articole, dar
doresc \i mentinerea esalonarii la plata.
(2) Debitorii care la data intrarii 'n vigoare a prezentei ordonante beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Codului de
procedura fiscala, precum \i cei care obtin esalonarea 'n perioada cuprinsa intre data intrarii 'n vigoare a prezentei ordonante \i 15 decembrie 2019
pot beneficia de anularea majorarilor de intarziere, daca esalonarea la plata se finalizeaza pana la 15 decembrie 2019. 'n acest caz, majorarile de
intarziere incluse 'n ratele de esalonare cu termene de plata dupa data intrarii 'n vigoare a prezentei ordonante achitate odata cu plata ratei de
esalonare se restituie potrivit Codului de procedura fiscala.
Art. 9. Prevederile prezentei proceduri nu se aplica pentru obligatiile de plata rezultate din raporturi juridice contractuale \i acestea nu sunt luate
'n calcul pentru acordarea anularii majorarilor de intarziere.
Atr.10 Formularele anexa:@@Notificare@@, @@Cerere de anulare a majorarilor de intarziere@@, @@Adresa de comunicare a obligatiilor de plata care
intra sub incidenta facilitatii@@, @@Decizia de amanare a majorarilor de intarziere@@, @@Decizia de anulare a majorarilor de intarziere@@si @@Decizia de
respingere a cererii de anulare a majorarilor de intarziere@@fac parte integranta din prezenta procedura.

Anexa nr.1
la Procedura
Contribuabilul/imputernicit...............................................................................................
CNP ........................................................................., B.I./C.I./A.I. serie........nr...........
Judet................................loc.................................... cod postal.....................................
Sector..........., str...........................................nr........., bloc......... scara..........etaj.......
Ap........, tel................................................... fax......................adresa de e-mail............
......................................................................
Contribuabilul/imputernicit...............................................................................................
CNP ........................................................................., B.I./C.I./A.I. serie........nr...........
Judet................................loc.................................... cod postal.....................................
Sector..........., str...........................................nr........., bloc......... scara..........etaj.......
Ap........, tel................................................... fax......................adresa de e-mail............
......................................................................, inregistrat la registrul comertului.............
la nr................................, cont iban.................................................................................
deschis la.........................................................................................................................
NOTIFICARE
In conformitate cu prevederile art. 32 din O.G. nr. 6/2019, privind acordarea/ instituirea unor facilit][i fiscale, va notific c] inten[ionez sa
beneficiez de anularea major]rilor de 'nt`rziere datorate bugetului local aferente obligat[ilor de plat] restante fa[] de bugetul local al Ora\ului
Jibou la 31.12.2018, inclusiv.
Nume \i prenume
(Contribuabil/Imputernicit)
...............................................

19

Anexa nr.2
la Procedura
Contribuabilul/imputernicit...............................................................................................
CNP ........................................................................., B.I./C.I./A.I. serie........nr...........
Judet................................loc.................................... cod postal.....................................
Sector..........., str...........................................nr........., bloc......... scara..........etaj.......
Ap........, tel................................................... fax......................adresa de e-mail............
......................................................................

Contribuabilul/imputernicit...............................................................................................
CNP ........................................................................., B.I./C.I./A.I. serie........nr...........
Judet................................loc.................................... cod postal.....................................
Sector..........., str...........................................nr........., bloc......... scara..........etaj.......
Ap........, tel................................................... fax......................adresa de e-mail............
......................................................................, inregistrat la registrul comertului.............
la nr................................, cont iban.................................................................................
deschis la.........................................................................................................................

CERERE
de anulare a majorarilor de 'nt`rziere
"n conformitate cu O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale \i H.C.L.nr......./.......... pentru aplicarea
prevederilor O.G. nr.6/2019, 'n vederea anul]rii unor obliga[ii fiscale accesorii administrate de c]tre compartimentele de
specialitate ale autoritatilor administra[iei publice locale, solicit acordarea facilit][ii prev]zute la art. 32 din aceea\i ordonan[].
Nume \i prenume
(Contribuabil/Imputernicit)
...............................................
Anexa nr.3
la Procedura
C}TRE,
...............................................................................................
Av`nd 'n vedere notificarea/cererea dumneavoastr] nr.................. inregistrat] la Prim]ria Ora\ Jibou cu nr......................, prin care solicita[i
acordarea facilit][ii fiscale prev]zute de art. 32 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale \i a prevederilor H.C.L.nr. 134/
24.09.2019 pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.6/2019, v] comunic]m ca figura[i 'n evidentele fiscale, la data de....................... cu:
1. Obliga[ii de plat] conform notei de plat] anexate.
2. Urm]toarele obliga[ii de plata la 31.12.2018, inclusiv, care intr] sub inciden[a facilit][ii, astfel:

Denumire creanta

Debite la 31.12.2018

Majorari aferente calculate la data de
..........

Total

Precizam urmatoarele:
Pentru plata pana la data de 15.12.2019 a obligatiilor fiscale principale, inclusiv amenzile, existente 'n evidenta fiscala \i scadente la data de
31.12.2018, precum \i toate obligatiile bugetare principale \i accesorii cu termene de plata, cuprinse intre data de 1 ianuarie 2019 \i 15 decembrie
2019 inclusiv, se acorda anularea majorarilor de intarziere aferente debitelor principale datorate bugetului local la data de 31.12.2018, calculate
pana la data platii.
In cazul 'n care data platii nu corespunde cu data prezentei pentru efectuarea platii va veti adresa organului fiscal local care va intocmi nota
de plata cu actualizarea majorarilor de intarziere.
Va multumim pentru colaborare
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Anexa nr.4
la Procedura
Nr............../........................20....
DECIZIE
de amanare a majorarilor de intarziere
Contribuabilul/imputernicit...............................................................................................
CNP ........................................................................., B.I./C.I./A.I. serie........nr...........
Judet................................loc.................................... cod postal.....................................
Sector..........., str...........................................nr........., bloc......... scara..........etaj.......
Ap........, tel................................................... fax......................adresa de e-mail............
......................................................................
Contribuabilul/imputernicit...............................................................................................
CNP ........................................................................., B.I./C.I./A.I. serie........nr...........
Judet................................loc.................................... cod postal.....................................
Sector..........., str...........................................nr........., bloc......... scara..........etaj.......
Ap........, tel................................................... fax......................adresa de e-mail............
......................................................................, inregistrat la registrul comertului.............
la nr................................, cont iban.................................................................................
deschis la...................................................................................................................................
In temeiul art. 32 O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale \i a H.C.L. nr.134/24.09.2019 pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.
6/2019, av`nd 'n vedere cererea nr.........din data de............ inregistrat] la organul fiscal sub nr........ din data de......................
precum \i adresa de comunicare a organului fiscal nr...............din data de.............................,
luand 'n considerare ca sunt indeplinite conditiile prev]zute de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale \i a H.C.L. nr......../
............. pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.6/2019, se emite urmatoarea decizie:
Se acorda amanarea la plata pana la data finalizarii esalonarii la plata a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale esalonate
la plata, 'n suma totala de................ lei, reprezentand:
Nr crt.

Denumire creanta

Majorari de intarziere

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, 'n conditiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 'n termen de 30 de
zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal local emitent al deciziei.

Anexa nr.5
la Procedura
Nr............../........................20....
DECIZIE
de anulare a majorarilor de intarziere
Contribuabilul/imputernicit...............................................................................................
CNP ........................................................................., B.I./C.I./A.I. serie........nr...........
Judet................................loc.................................... cod postal.....................................
Sector..........., str...........................................nr........., bloc......... scara..........etaj.......
Ap........, tel................................................... fax......................adresa de e-mail............
......................................................................
Contribuabilul/imputernicit...............................................................................................
CNP ........................................................................., B.I./C.I./A.I. serie........nr...........
Judet................................loc.................................... cod postal.....................................
Sector..........., str...........................................nr........., bloc......... scara..........etaj.......
Ap........, tel................................................... fax......................adresa de e-mail............
......................................................................, inregistrat la registrul comertului.............
la nr................................, cont iban.................................................................................
deschis la...................................................................................................................................
In temeiul art. 32 O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale \i a H.C.L. nr. 134/24.09.2019 pentru aplicarea prevederilor O.G.
nr. 6/2019, av`nd 'n vedere cererea nr...... din data de............ inregistrat] la organul fiscal sub nr........ din data de........., precum \i adresa de
comunicare a organului fiscal nr......... din data de................, luand 'n considerare ca sunt indeplinite conditiile prev]zute de O.G. nr. 6/2019
privind instituirea unor facilit][i fiscale \i a H.C.L. nr. 134/24.09.2019 pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.6/2019, se anuleaza urmatoarele
creante:
Natura obligatiei fiscale ( se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, amenzi \i alte sume):
......................................................................................................................................
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Denumire creanta

Suma

Data anularii

TOTAL

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, 'n conditiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 'n termen de 30 de
zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal local emitent al deciziei.

Anexa nr.6
la Procedura
Nr............../........................20....
DECIZIE
de respingere a anularii majorarilor de intarziere
Contribuabilul/imputernicit...............................................................................................
CNP ........................................................................., B.I./C.I./A.I. serie........nr...........
Judet................................loc.................................... cod postal.....................................
Sector..........., str...........................................nr........., bloc......... scara..........etaj.......
Ap........, tel................................................... fax......................adresa de e-mail............
......................................................................
Contribuabilul/imputernicit...............................................................................................
CNP ........................................................................., B.I./C.I./A.I. serie........nr...........
Judet................................loc.................................... cod postal.....................................
Sector..........., str...........................................nr........., bloc......... scara..........etaj.......
Ap........, tel................................................... fax......................adresa de e-mail............
......................................................................, inregistrat la registrul comertului.............
la nr................................, cont iban.................................................................................
deschis la...................................................................................................................................
In temeiul art. 32 O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilit][i fiscale \i a H.C.L. nr. 134/24.09.2019 pentru aplicarea prevederilor O.G.
nr. 6/2019, av`nd 'n vedere cererea nr...... din data de............ inregistrat] la organul fiscal sub nr........ din data de..............., precum \i adresa de
comunicare a organului fiscal nr.....din data de............, luand 'n considerare ca nu sunt indeplinite conditiile prev]zute de O.G. nr. 6/2019 privind
instituirea unor facilit][i fiscale \i a H.C.L. nr. 134/24.09.2019 pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019, se respinge cererea de anulare a
majorarilor de intarziere.
Motivele de fapt pentru
care se respinge cererea de acordare a anularii
majorarilor de
intarziere
sunt:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Temeiul de drept:
......................................................................................................................................................
Mentiuni privind audierea contribuabilului
......................................................................................................................................................
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, 'n conditiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 'n termen de 30 de
zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal local emitent al deciziei.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr. 135
din 24.09. 2019
privind numirea reprezentan[ilor Consiliului Local în Consiliul de Administra[ie
\i în Comisia de Evaluare a Calit][ii Educa[iei (CEAC)
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- referatul nr.11.195 din 12.09.2019 a secretarului ora\ului Jibou prin care se propune numirea reprezentan[ilor Consiliului
local în Consiliul de Administra[ie \i în Comisia de Evaluare a Calit][ii Educa[iei (CEAC);
- Solicit]rile unit][ilor de înv][]mânt;
- referatul de aprobare a d-lui primar nr.11.194/12.09.2019 \i avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.
În conformitate cu art 96 alin.2 lit.a Legea nr 1/2001 - legea educa[iei cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, OUG 75/
18.06.2018 privind asigurarea calit][ii educa[iei;
V]zând prevederile art.4 din Ordinul nr.4619 din 22.09.2014 al Ministerului Educa[iei Na[ionale pentru aprobarea
Metodologiei Cadru de organizare \i func[ionare a Consiliului de Administra[ie din unit][ile de înv][]mânt preuniversitar,
modificat prin Ordinul nr. 4621/2015 al Ministerului Educa[iei \i Cercet]rii \tiin[ifice \i Ordinul Ministrului Educa[iei
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Na[ionale nr.3160/2017.
În temeiul art. 129(2) lit.d \i art.196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se desemneaz] reprezentan[ii Consiliului Local al Ora\ului Jibou în Consiliul de Administra[ie al unit][ilor
de înv][]mânt preuniversitar de pe raza administrativ-teritorial] a Ora\ului Jibou, pentru anul \colar 2019-2020, dup]
cum urmeaz]:
1. Clubul Copiilor Jibou: -dl Stana Ioan
2. Gr]dini[a cu P.P @@Prichindel@@: -dl {]ran Daniel
3. |coala Gimnazial] Lucian Blaga:
-dl Mure\an Augustin
-dl Rus Dan
4. Liceul Tehnologic Octavian Goga:
-dl Folti\ Radu
-dl Alma\ Ioan
5. Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu:
-dl Pintea Victor
-dl Anton Vasile
Art.2 Se desemneaz] reprezentan[ii Consiliului Local al Ora\ului Jibou în Comisia de evaluare \i asigurare a Calit][ii
(CEAC) la unit][ile de înv][]mânt preuniversitar de pe raza administrativ-teritorial] a ORA|ULUi Jibou, pentru anul \colar
2018-2019, dup] cum urmeaz]:
1. Clubul Copiilor Jibou:
-dl Alma\ Ioan
2. Gr]dini[a cu P.P @@Prichindel@@:
-dl Cotu[ \tefan
3. |coala Gimnazial] Lucian Blaga:
-dl Pintea Victor
4. Liceul Tehnologic Octavian Goga:
-dna Indreies Ana
5. Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu:
-dl {elea Valentin
Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Primarul Ora\ului Jibou \i persoanele men[ionate mai sus.
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
-Persoanelor desemnate la art. 1 \i 2
-Unit][ilor de înv][]mânt
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
-Mijloace de publicitate
-Dosar hot]râri /dosar \edin[]

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA nr. 136
din 29.09.2019
privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea \i
combaterea violen[ei în mediul \colar
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
- referatul nr.11.545 din 20.09.2019 a secretarului ora\ului Jibou prin care se propune desemnarea unui reprezentat al
Consiliului local în comisia pentru prevenirea \i combaterea violen[ei în mediul \colar;
- Solicitarea Gr]dini[ei Prichindel nr.980/19.09.2019;
- referatul de aprobare a d-lui primar nr.11.544/20.09.2019 \i avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.
În conformitate cu Legea nr 1/2001 - legea educa[iei cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
V]zând prevederile OMECT nr.1409/29.06.2007.
În temeiul art. 129(2) lit.d \i art.196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se desemneaz] dl Anton Vasile reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea \i combaterea violen[ei
în mediul \colar la Gr]dini[a Prichindel.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Primarul Ora\ului Jibou \i persoana men[ionat] mai sus.
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Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Persoana desemnat] la art. 1
- Unit][ilor de înv][]mânt
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Mijloace de publicitate
- Dosar hot]râri /dosar \edin[]

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.137
din 24.09.2019
privind modificarea Statului de func[ii al Spitalului or]\enesc Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere
- raportul de specialitate 10.628/30.08.2019 al Spitalului Or]\enesc Jibou;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2,3 ale Consiliului local;
- ordinul Ministrului S]n]t][ii nr.12370/14.08.2019;
- adresa Spitalului Or]\enesc Jibou nr. 2149/29.08.2019;
V]zând prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
În temeiul prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] transformarea postului din medic specialist în medic primar la Cabinetul de Dermatovenerologie din
Ambulatoriu de specialitate.
Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre domnul primar \i Compartimentul Organizare, salarizare resurse umane.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Dl Primar
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
-dosar hot]r]ri/dosar de \edin[]
-Spitalul Or]\enesc Jibou
-Publicitate/mass media

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul general al ora\ului,
Opri\ Maria

*Anexa la Hot]r`rea nr.137 poate fi consultat] pe site-ul institu[iei - www.primariajibou.ro - la sec[iunea Prim]ria
Jibou/ Poriecte \i Hot]r`rile Consiliului Local
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