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HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA Nr.105 din 23 octombrie 2019 2
pentru modificarea \i completarea Anexei nr.1 Inventarul bunurilor care alc]tuiesc domeniul
public al comunei |]rm]\ag, însu\it] prin
Hot]rârea nr.92/2018
HOT}RÂREA Nr.106 din 23 octombrie 2019 3
privind stabilirea \i aprobarea Graficului Calendar de lucru al comisiei locale de analiz] a
cererilor de atribuire a locuin[elor pentru tineri
construite prin ANL pentru sesiunea a III-a 2019
de depunere a cererilor

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.105
din 23 octombrie 2019
pentru modificarea \i completarea Anexei nr.1 - Inventarul bunurilor care alc]tuiesc domeniul
public al comunei |]rm]\ag, însu\it] prin Hot]rârea nr.92/2018
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr.6155/15 octombrie 2019, prin care se propune modificarea \i completarea Anexei nr.1 la
HCL.nr.92/2018, privind însu\irea inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |]rm]\ag;
- Referatul de aprobare a proiectului de hot]râre nr.6154/15 octombrie 2019;
- Avizul Comisiei de specialitate a consiliului local nr.6199/18 octombrie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.129 (2) lit.c, alin. (6) lit.c , art.139 (3) lit.g \i ale art.289 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.129 (1), art.139 (1) \i ale art.196 (2), lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. (1) Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] modificarea Anexei nr.1 la Hot]rârea nr. 92/2018, privind însu\irea
inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |]rm]\ag, în sensul c] se dimineaz] suprafa[a total] la
pozi[ia nr.349 de la 15.000 mp la 14.500 mp., dup] cum urmeaz]:
- Sec[iunea I - Bunuri imobile - H.CIMITIRE
Nr.

crt.

Codul de

DENUMIREA

1.1.5

Cimitir comunal

clasificare

349

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

BUNULUI

Anul dobândirii

Valoare de

sau, dup] caz,

d]rii în folosin[]
|]rm]\ag,Cartierul Minier

Situa[ia

inventar

Juridic]

45.000

Domeniul public

2016

Suprafa[a de 14.500 mp

actual]

comunal

Vecinii:

N - Drum
S - Str.Castelului
E - Drum
V - Str.Aleea Florilor

(2) Consiliul Local al Comunei aprob] trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei, suprafa[a de 500 mp.
teren situat în localitatea |]rm]\ag, Cartierul Minier, în vederea construirii unei Capele Mortuare.
Art.2. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] completarea Anexei nr.1 la Hot]rârea nr. 92/2018, privind însu\irea
inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |]rm]\ag cu o nou] pozi[ie dup] cum urmeaz]:
- Sec[iunea I - Bunuri imobile - H.CIMITIRE
Nr.

Codul de

DENUMIREA

ELEMENTE DE

Anul dobândirii

Valoare de

Situa[ia Juridic]

crt.

clasificare

BUNULUI

IDENTIFICARE

sau, dup] caz,

inventar

actual]

2019

0

Domeniul public

2019

0

Domeniul public

d]rii în

folosin[]
1.

1.1.5

Cimitirul Vechi

|]rm]\ag, sat Moiad

Suprafa[a de 5500 mp.
Vecinii:N - DJ.108F

comunal

S-Proprietari persoane fizice
E - Comuna |]rm]\ag -str.Mare
V-Valea Meje
2.

1.1.5

Cimitirul Nou

|]rm]\ag, sat Moiad

Suprafa[a de 9366 mp
Vecinii: N - DJ.108F

S - Proprietari personae fizice
E - Comuna |]rm]\ag -str.Mare
V-Valea Meje

2

comunal

Sec[iunea I - Bunuri imobile - L. CANAL DE COLECTARE A APELOR PLUVIALE
Nr.

crt.

1.

Codul de

clasificare

1.4.3.

DENUMIREA
BUNULUI

Canal de aduc[iune

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Anul dobândirii

sau, dup] caz, d]rii
în folosin[]

|]rm]\ag, cuprins între str.Teilor \i

2019

Valoare de

Situa[ia

inventar

Juridic]

0

Domeniul public

actual]

comunal

Calea Ferat]

Lungimea 0,173 km
Suprafa[a 0,0780 ha

(2) Consiliul Local al Comunei aprob] trecerea în domeniul privat al comunei suprafa[a de 500 mp, teren situat în
localitatea Moiad, în vederea construirii unei Capele Mortuare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] viceprimarul comunei \i Compartimentul registrul
agricol \i fond funciar.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei |]rm]\ag;
- Compartiment registrul agricol \i fond funciar;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Toth Csaba

Contrasemneaz],
Secretarul general al comunei,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.106
din 23 octombrie 2019
privind stabilirea \i aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei locale de analiz] a
cererilor de atribuire a locuin[elor pentru tineri construite prin ANL
pentru sesiunea a III-a 2019 de depunere a cererilor
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al proiectului de hot]râre nr.5990/7 octombrie 2019;
- Raportul de specialitate nr.5991/7 octombrie 2019;
- Avizul comisiilor de specialitate al consilului local nr.6197/18 octombrie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.129, alin.(1) \i (2) lit.c \i d, alin.(6) lit.a), alin.(7) lit.e,lit.q alin.8 lit.b, precum \i ale art.139 din O.U.G.nr.57/2019
privind Codul Administrativ;
- Legii nr.152/1998 privind înfiin[area ANL, actualizat] \i ale H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice
de aplicare a Legii nr.152/1998 actualizat];
- Legii locuin[ei nr.114/1996, actualizat], O.U.G. nr.40/1999 privind protec[ia chiria\ilor, H.G. nr.310/2007 pentru
actualizarea tarifului lunar al chiriei;
- Hot]rârii Consiliului local nr.53/2012 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solu[ionarea
cererilor de locuin[e \i în repartizarea locuin[elor pentru tineri, destinate închirierii, în comuna |]rm]\ag, precum \i avizul
favorabil al Ministerului Dezvolt]rii Regionale \i Turismului cu nr.38214/I.M/30.05.2012;
În temeiul art.45 \i ale art.115 lit.@@b@@ din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare, adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1.Se stabile\te \i se aprob] Graficul - Calendar de lucru al comisiei locale de analiz] a cererilor de atribuire a locuin[elor
pentru tineri construite prin ANL pentru sesiunea III-a 2019 de depunere a cererilor de locuin[e pentru tineri, destinate
închirierii, construite prin ANL, conform Anexei nr.1, parte din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei |]rm]\ag, compartimentul buget,
contabilitate, salarizare \i resurse umane \i Comisia local] de analiz] \i solu[ionare a cererilor de atribuire a locuin[elor pentru

3

tineri, construite prin ANL.
Art.3. Prezenta se va comunica cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei |}RM}|AG;
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Membrilor comisiei locale de analiz];
- site www.sarmasag.ro;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Toth Csaba

Contrasemneaz],
Secretarul general al comunei,
Oroian Rodica-Angela
Anex]
la Hot]r`rea nr.106
din 23 octombrie 2019

GRAFICUL - CALENDAR
de lucru a COMISIEI SOCIALE DE ANALIZ} a solicit]rilor de locuin[e ANL, în vederea întocmirii @@LISTEI DE PRIORITATE
PENTRU ACORDAREA LOCUIN{EI A.N.L.@@
tran\a III 2019 ( unit][i locative)

Nr.

ACTIVIT}{I

crt.
1.
2.
3.

TERMEN/

PERIOAD]

Trimiterea în\tiin[]rilor c]tre solicitan[i privind modalit][ile de depunere a dosarelor \i

24.10-5.11.2019

Data limit] pentru depunerea dosarelor

12.11.2019

Studierea dosarelor \i întocmirea: - LISTA CU SOLICITAN{II CARE AU ACCES LA

13.11-20.11.2019

Discutarea \i aprobarea în Consiliul local a listelor de la nr. Crt.3

|ed. C.L. luna noiembrie 2019

Publicarea listelor dup] aprobare prin afi\area la un loc accesibil publicului

Dup] aprobarea în C.L.

Termenul de contesta[ie

7 zile de la afi\are

Solu[ionarea contesta[iilor

15 zile de la înregistrare

termenul limit] pân] la care se primesc dosarele

LOCUIN{} - LISTA CU SOLICITAN{II CARE NU AU ACCES LA LOCUIN{}

4.
5.
6.
7.
8.

Întocmirea @@ FI|EI SOLICITAN{ILOR DE LOCUIN{}@@

Pân] la 9.12.2019

9.

Efectuarea anchetei sociale \i întocmirea FI|EI DE ANCHET} SOCIAL}

Pân] la 9.12.2019

10.

Analiza fiec]rei solicit]ri în parte pe baza documentelor de la dosar \i întocmirea FI|EI

Pân] la 9.12.2019

11.

Întocmirea LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUIN{EI ANL.

Pân] la 9.12.2019

12.

Discutarea \i aprobarea în Consiliul Local a LISTEI DE PRIORITATE PENTRU

|ed.C.L luna decembrie 2019

Publicarea listei dup] aprobare prin afi\area la un loc accesibil publicului

Dup] aprobarea în C.L.

Termenul de contesta[ie

7 zile de la afi\are

Solu[ionarea contesta[iilor

15 zile de la înregistrare

Întocmirea LISTEI DE REPARTIZARE A LOCUIN{ELOR

|ed.C.L luna decembrie 2019

DE CALCUL A PUNCTAJULUI

ACORDAREA LOCUIN{EI ANL
13.
14.
15.
16.

4

OBS

