MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXIX, Nr.9
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
28 februarie 2019
|I ALTE ACTE

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 2 din 30.01.2019 privind aprobarea demar]rii
procedurii de închiriere prin atribuire direct] a suprafe[ei de 100 ha
p]\une situat] în localitatea Hereclean, parcelele @@Ina[e@@\i @@Todu[@@
\i a suprafe[ei de 24 ha, situat] în localitatea Badon, parcela @@Dos@@
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HOT}RÂREA NR. 3 din 30.01.2019 privind stabilirea cuantumului,
condi[iilor, situa[iilor \i modalit][ilor de acordare a ajutoarelor de urgen[]

4

HOT}RÂREA NR. 4 din 30.01.2019 privind aprobarea Planului de
ac[iuni a lucr]rilor de interes local pentru repartizarea orelor de munc]
a persoanelor beneficiare de venitul minim garantat, pentru anul 2019
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HOT}RÂREA NR. 5 din 30.01.2019 privind aprobarea programului
de inspec[ie fiscal] pentru anul 2019 pentru contribuabilii-persoane fizice
\i juridice din comuna Hereclean

6

HOT}RÂREA NR. 7 din 31.01.2019 privind reorganizarea Re[elei
\colare pentru unit][ile de înv][]mânt din comuna Hereclean pentru
anul \colar 2019-2020
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 2
din 30.01.2019
privind aprobarea demar]rii procedurii de închiriere prin atribuire direct] a suprafe[ei de 100
ha p]\une situat] în localitatea Hereclean parcelele @@Ina[e@@\i @@Todu[@@ \i a suprafe[ei de 24 ha,
situat] în localitatea Badon, parcela @@Dos@@
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S}LAJ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Hereclean nr. 481 din 23.01.2019;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 482 din 23.01.2019;
- prevederile art. 9 din Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea \i exploatarea
paji\tilor permanente \i pentru modificarea \i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;;
- Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan[ei de Urgen[] a Guvernului nr. 34/2013 aprobate prin
Hot]rârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul prevederilor, art. 36 alin. 5 lit. a, art. 123 alin. 1 \i 2, \i ale art. 45, alin. 1 \i 6, art. 47 \i ale art. 115 alin.1 lit. b,
alin.3,5,6,7 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R|TE:
Art.1. Se aprob] demararea procedurii de închiriere prin atribuire direct] a suprafe[ei de 100 ha p]\une situat] în localitatea
Hereclean, parcelele @@Ina[e@@\i @@Todu[@@ \i a suprafe[ei de 32 ha, situat] în localitatea Badon, parcela @@Dos@@, în scopul
desf]\ur]rii activit][ii de p]\unat.
Art.2. Pre[ul de închiriere a paji\tilor este de 50 lei/ha, la care se adaug] taxa de folosin[].
Art.3. Durata contractului de închiriere este de 7 ani.
Art.4. Se aprob] regulamentul pentru închirierea pajistilor, conform Anexei nr. 1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 5. Se constituie comisia de analiz] a cererilor pentru închirierea suprafe[elor de paji\ti în urm]toarea componen[]:
PRE|EDINTE: Bone Csaba - viceprimar
MEMBRI:
Fize\an Otilia-Cosmina - secretar
Banto Zoltan - inspector
Cadar Gheorghe - consilier local
Futo Julia-Erzsebet - consilier
Art.6. Pentru semnarea contractelor de închiriere se împuternice\te Primarul comunei Hereclean.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri, se încredin[eaz] primarul comunei.
Art.8. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S}LAJ;
-Primarul comunei Hereclean;
-Cet][enii comunei prin afi\are;
-Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
Anex]
la Hot]r`rea nr.2
din 30.01.2019

REGULAMENT PRIVIND ÎNCHIRIEREA
PAJI\TILOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL HERECLEAN
1. Obiectul închirierii
1.1.Obiectul închirierii îl constituie suprafe[ele de p]\une care fac parte din domeniul privat al comunei Hereclean.
1.2. Prezentul regulament stabile\te regimul juridic pentru atribuirea contractelor de închiriere a paji\tilor aflate în administrarea
comunei Hereclean.
1.3. Conform prevederilor art. 9, alin.7^3 din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea \i exploatarea pajistilor
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permanente \i pentru modificarea \i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, închirierea
paji\tilor permanente aflate în domeniul privat al comunei se face cu respectarea dreptului de preferin[] al asocia[iilor patrimoniale ale membrilor
colectivit][ii locale, proprietari de animale înscrise în RNE.
1.4 Calitatea de locatar o poate avea orice persoan] fizic] sau persoan] juridic],care de[ine animale înscrise în RNE (Registrul Na[ional al
Exploata[iilor).
Contractul de Închiriere se încheie în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii \i Dezvolt]rii Rurale \i Ministrului Dezvolt]rii
Regionale \i Administra[iei Publice nr. 407/2013, pe o perioad] de 7 ani.
1.5.Subînchirierea este interzis].
1.6 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere sunt:
a) transparen[a - punerea la dispozi[ie tuturor celor interesa[i a informa[iilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
de închiriere;
b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manier] nediscriminatorie, de c]tre autoritatea public], a criteriilor de atribuire a contractului
de închiriere;
c) propor[ionalitatea - presupune c] orice m]sur] stabilit] de autoritatea public] trebuie s] fie necesar] \i corespunz]toare naturii contractului;
d) nediscriminarea - aplicarea de c]tre autoritatea public] a acelora\i reguli, indiferent de na[ionalitatea participan[ilor la procedura de atribuire
a contractului de închiriere, cu respectarea condi[iilor prev]zute în acordurile \i conven[iile la care România este parte;
e) libera concuren[] - asigurarea de c]tre autoritatea public] a condi[iilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire s] aib] dreptul
de a deveni locatari în condi[iile legii, ale conven[iilor \i acordurilor interna[ionale la care România este parte.
2. Legisla[ie relevant]
- OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea \i exploatarea paji\tilor permanente \i pentru modificarea \i completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991;
- HG 1064/2013 privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2013, a Ordinului 544/2013 al Ministrului agriculturii \i
dezvolt]rii rurale privind metodologia de calcul a înc]rc]turii optime de animale pe hectar de paji\te;
- Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune \i închiriere a suprafe[elor de paji\ti aflate în domeniul public/privat
al comunelor, ora\elor, respectiv al municipiilor
- Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local];
3. Scopul închirierii
a) men[inerea suprafe[ei de paji\te
b) p]\unatul ra[ional pe grupe de animale;
c) cre\terea produc[iei de mas] verde
4. Condi[ii minime pentru aprobarea cererilor în vederea închirierii paji\tilor permanente
- Copie C.I. sau CUI a persoanelor fizice sau juridice avînd animale înscrise în Registrul Na[ional al Exploata[ilor (cresc]tori de animale din
cadrul colectivit][ii locale )
- dovada de[inerii în proprietate a num]rului minim de animale necesar în vederea asigur]rii înc]rc]turii minime Unitate Vit] Mare (UVM)
- statut, contract de societate, dup] caz, Certificatul de înmatriculare în Registrul Comer[ului;
- dovada înregistr]rii în Registrul Na[ional al Exploata[ilor;
- certificatul fiscal din care s] rezulte c] solicitantul nu are datorii fa[] de bugetul local;
Cererile vor fi depuse de solicitan[i personal sau prin împuternici[ii lor, situa[ie în care acestia din urm] vor depune \i delega[ia de reprezentare
sau procur] notarial].
Cererea reprezint] manifestarea de voin[] ferm] \i irevocabil] a poten[ialilor locatari de a încheia contractul de închiriere în conformitate cu
condi[iile prev]zute în documenta[ie
Solicitantul trebuie s] fac] dovada c] poate asigura p]\unatul a unui num]r de cel pu[in 0,3 UVM/hectar pentru suprafa[a de p]\une cerut];
Solicitantul î\i asum] obliga[ia de a respecta amenajamentul pastoral la momentul pred]rii acestuia de c]tre locator, precum \i obliga[ia de
executa lucr]rile obligatorii de între[inere a p]\unii închiriate, lucr]ri a c]ror valoare a fost avut] în vedere la stabilirea pre[ului de pornire a licita[iei
în conformitate cu prevederile art. 6(3) \i art. 12(2) din HGR nr. 1034/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea \i exploatarea paji\tilor permanente \i pentru
modificarea \i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
Cererile de închiriere depuse la sediul Prim]riei comunei Hereclean vor fi analizate de c]tre comisia de analiz], în conformitate cu prevederile
Ordinului Ministrului Agtriculturii \i Dezvolt]rii Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a înc]rc]turii optime de animale
pe hectar de paji\te;
5. Durata închirierii
Termenul de închiriere este de 7 ani
6. Încetarea închirierii
Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în urm]toarele condi[ii:
La expirarea duratei stabilite prin contractul de închiriere;
Pentru cazurile de interes public local sau na[ional prin denun[area unilateral] de c]tre proprietar cu restituirea chiriei pl]tite anticipat;
În cazul nerespect]rii obligatilor contractuale de c]tre locatar, prin reziliere unilateral] de locator cu plata unor desp]gubiri în sarcina
locatarului;
Rezilierea va opera deplin drept în cazul în care locatarul subînchiriaz] terenul închiriat;
În cazul în care în mod voit \i repetativ vor fi produse pagube pe terenurile aflate în vecin]tatea paji\tei ce fac obiectul închirierii.
7. Nivelul anual al chiriei \i alte elemente de pre[
Pre[ul de închiriere a pajistilor este de 50 lei/ha, la care se adaug] taxa de folosin[].
8. Chiria se va achita în lei de c]tre locator pân] la data 31.12. a fiec]rui an.
8.1 Întârzierile la plata chiriei ( penalit][ile ) se vor calcula conform prevederilor legale în materie;
8.2 Chiria obtinut] din închiriere va reprezenta venit la bugetul local;
8. REGIMUL BUNURILOR
Categorii de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii;
a) Bunuri de retur - sunt bunurile care revin deplin drept, gratuit \i libere de orice sarcini locatorului, la încetarea contractului de închiriere.
Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul închirierii - p]\unea, respectiv amenaj]rile specifice;
b ) Bunuri proprii - sunt bunurile care la încetarea contractului de închiriere r]mîn în proprietatea locatarului. Sunt bunuri proprii bunurile
care apar[in locatarului \i care au fost utilizate de c]tre acesta pe toat] durata închirierii, utilaje, unelte, construc[ii provizorii,etc.
9. Obliga[ii privind protec[ia mediului \i a persoanelor,
Locatarul poart] întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniu protec[iei mediului;
Locatarul va asigura protec[ia persoanelor care circul] în zonele închiriate împotriva atacurilor animalelor, în acest sens va avea obliga[ia
îngr]dirii terenului închiriat.
10. Drepturile \i obliga[iile p]r[ilor
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Drepturile \i obliga[iile p]r[ilor sunt prev]zute în contractul de închiriere, anexat prezentului regulament \i face parte din acesta.
11. Litigii
Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derul]rii contractului de închiriere \i care nu se pot solutiona pe cale amiabil] vor fi supuse spre
solu[ionare instan[elor judec]toresti competente.
12 Dispozi[ii finale,
- Prin depunerea cererii de închiriere toate condi[iile impuse prin prezentul regulament se consider] însu\ite \i acceptate de c]tre peten[i.
- Solicitantul ce îndepline\te condi[iile legale este obligat s] încheie contractul de închiriere în 30 de zile de la data adopt]rii hot]rârii de consiliu.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 3
din 30.01.2019
privind stabilirea cuantumului, condi[iilor, situa[iilor \i modalit][ilor
de acordare a ajutoarelor de urgen[]
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Comunei HERECLEAN, înregistrat] la nr. 483 din 23.01.2019;
- raportul de specialitate nr. 484 din 23.01.2019 întocmit de compartimentul contabil;
- raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific]rile\i complet]rile ulterioare, ale
HG nr. 50//2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- prevederile art. 36 alin.(2) lit.@@d@@, alin. (6) lit. @@a@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R|TE:
Art.1. Se stabile\te cuantumul, condi[iile \i situa[iile deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgen[] dup] cum urmeaz]:
- ajutoare de urgen[] pentru familii sau persoane singure care se afl] în situa[ii de necesitate datorit] calamit][ilor
naturale, incendiilor, accidentelor precum \i pentru situa[ii deosebite: 1000-10000 lei;
- ajutoare de urgen[] pentru persoanele a c]ror stare de s]n]tate necesit] investiga[ii de specialitate, interventii chirurgicale
sau procurarea unor medicamente sau echipamente medicale al c]ror cost, bugetul familiei nu îl permite: 1000-5000 lei;
- ajutoare de urgen[] pentru tineri proveni[i din sistemul de ocrotire a copilului, pentru familia sau persoana singur] care
este lipsit] de ad]post, nu poate beneficia de o locuint] social], nu întrune\te condi[iile sociale necesare intern]rii în
institu[ii de ocrotire \i nu dispune de venituri necesare pl][ii unei chirii la pre[ul pie[ii, pentru plata chiriei pe o perioada de
maxim 3 luni: 1000-2000 lei;
- ajutoare de urgen[] pentru familia sau persoana care se afl] în situa[ii a c]ror buget familial nu permite acoperirea unor
cheltuieli minime necesare înmormânt]rii unui membru al familiei \i familia nu poate beneficia de ajutor de înmormântare
potrivit unor legi speciale: 500-1500 lei;
- ajutoare de urgen[] pentru persoane aflate în situa[ii de marginalizare social]: 500-2000 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei \i compartimentul de presta[ii sociale.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S}LAJ;
- Primarul comunei Hereclean;
- Compartimentul de presta[ii sociale;
- Dosar hot]râri .

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 4
din 30.01.2019
privind aprobarea Planului de ac[iuni a lucr]rilor de interes local pentru repartizarea orelor de
munc] a persoanelor beneficiare de venitul minim garantat, pentru anul 2019
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj
Având în vedere:
- referatul nr. 485 din 23.01.2019, întocmit de Compartimentul de presta[ii sociale prin care se propune aprobarea
Planului de ac[iuni a lucr]rilor de interes local pentru repartizarea orelor de munc] a persoanelor beneficiare de venitul minim
garantat, pentru anul 2019;
raportul de specialitate nr. 486 din 23.01.2019 întocmit de viceprimarul comunei;
- raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- prevederile Legii nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat;
- prevederile alin.(6) art. 36 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local];
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],

HOT}R|TE:
Art.1. Se aprob] Planul de ac[iuni a lucr]rilor de interes local pentru repartizarea orelor de munc] a persoanelor beneficiare
de venitul minim garantat, pentru anul 2019 prev]zut în Anexa nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] viceprimarul comunei Hereclean, d-nul Bone Csaba.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S}LAJ;
- AJPIS S}LAJ;
- Primarul comunei Hereclean;
- Cet][enii comunei prin afi\are;
- Dosar hot]râri .

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
Anex]
la Hot]r`rea nr.4
din 30.01.2019

Planul de ac[iuni a lucr]rilor de interes local a persoanelor beneficiare de venitul minim garantat pentru anul 2019
Luna
Ianuarie

Ac[iuni \i lucr]ri de interes local
Cur][irea \i dez]pezirea la punctele sanitare, biserici, sta[ii de autobuz, camine culturale de pe raza comunei;
T]iarea lemnului de foc pentru \colile din comun] \i depozitarea acestora;
Cura[irea \i adunarea resturilor menajere de pe domeniul public din localitatile comunei;
Decolmatare santuri \i podete pentru scurgerea apelor pluviale in satele comunei \i alte lucr]ri neprev]zute;

Februarie

Între[inerea \i dez]pezirea trotuarelor din centrul satelor;
T]iarea lemnului de foc pentru \colile din comun] \i depozitarea acestora;
Cura[irea \i adunarea resturilor menajere de pe domeniul public din localitatile comunei;
Decolmatare santuri \i podete pentru scurgerea apelor pluviale in satele comunei \i alte lucr]ri neprev]zute;;

Martie

Cura[irea \i adunarea resturilor menajere de pe domeniul public din localitatile comunei;
Defri\area vegeta[iei forestiere de pe domeniul public din localitatile comunei;
Decolmatare santuri \i podete pentru scurgerea apelor pluviale in satele comunei \i alte lucr]ri neprev]zute;;
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Decolmatare santuri \i podete pentru scurgerea apelor pluviale in satele comunei \i alte lucr]ri neprev]zute;;
Mai

Defri\area vegeta[iei forestiere de pe domeniul public DC 74 Panic \i alte lucr]ri neprev]zute;

Iunie

Defri\area vegeta[iei forestiere de pe domeniul public DC 12 Hereclean \i DC 7 Dio\od-Boc\i[a \i alte lucr]ri neprev]zute;;

Iulie

Defri\area vegeta[iei forestiere de pe domeniul public DC 5A Monumentul lui Mihai Viteazul-Gurusl]u;
Cura[irea \i adunarea resturilor menajere \i a altor materiale din zona Monumentului lui Mihai Viteazul – Gurusl]u \i alte lucr]ri
neprev]zute;;

August

Cura[irea \i adunarea resturilor menajere \i a altor materiale din zona Monumentului lui Mihai Viteazul - Gurusl]u;
Defri\area vegeta[iei forestiere de pe domeniul public DJ 110 A Gurusl]u \i alte lucr]ri neprev]zute;;

Septembrie

T]iarea lemnului de foc pentru \colile din comun] \i depozitarea acestora în magaziile scolilor;
Cosirea vegeta[iei \i între[inerea \an[ului de pe lâng] DC 74, DC 12, DC 5 \i DC 7 \i alte lucr]ri neprev]zute;;

Octombrie

Cur][irea malurilor \i a cursurilor de ap] din comun] de resturi vegetale, gunoaie \i alte materiale \i alte lucr]ri neprev]zute;;

Noiembrie

Decolmatare santuri \i podete pentru scurgerea apelor pluviale de pe domeniul public in satele comunei;
Preg]tirea punctelor stabilite cu material antiderapant în toate satele comunei \i alte lucr]ri neprev]zute;;

Decembrie

Cur][irea \i dez]pezirea la punctele sanitare, biserici, sta[ii de autobuz, camine culturale de pe raza comunei;
Dez]pezirea trotuarelor din centrul satelor \i adunarea gunoiului din comun] \i alte lucr]ri neprev]zute.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 5
din 30.01.2019
privind aprobarea programului de inspec[ie fiscal] pentru anul 2019 pentru contribuabiliipersoane fizice \i juridice din comuna Hereclean
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
-prevederile art.36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a) pct 19 din Legea nr.215/2001 - privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Expunerea der motive nr. 477 din 23.01.2019 a primarului comunei Hereclean;
- Raportul de specialitate nr. 478 din 23.01.2019 întocmit de c]tre Compartimentul impozite \i taxe locale;
- prevederile Titlului VI-Controlul fiscal, Capitolul I -Inspec[ia fiscal] din Codul de procedur] fiscal], aprobat prin
Legea nr.207/2015;
În temeiul art. 45 alin.1), art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001-privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. Aprob] Programul pentru desf]\urarea activit][ii de inspec[ie fiscal] asupra contribuabililor persoane fizice \i
juridice din comuna Hereclean, prin reprezentan[ii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Hereclean, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Controlul are drept scop verificarea legalit][ii \i conformit][ii declara[iilor fiscale, corectitudinii \i exactit][ii
îndeplinirii obliga[iilor de c]tre contribuabili, respect]rii prevederilor legisla[iei fiscale \i contabile, verificarea \i stabilirea
diferen[elor obliga[iilor de plat] \i a accesoriilor aferente acestora.
Art.3.Activitatea de control se realizeaz] prin deplasarea pe teren la domicilul/sediul contribuabilior a func[ionarilor publici
reprezentan[i ai compartimentelor: impozite \i taxe locale, Registrul agricol, cadastru \i agricultur], responsabil urbanism.
Art.4.Conform prevederilor legale, contribuabilii au obliga[ia s] colaboreze la constatarea st]rilor de fapt fiscale \i a celor
care privesc disciplina în construc[ii, fiind obliga[i s] dea informa[ii, s] prezinte la locul de desf]\urare a inspec[iei toate
documentele, precum \i orice acte pe care persoanele care realizeaz] inspec[ia fiscl] le consider] necesare.
Art.5.Cu ducere la indeplinire a prezentei dispozi[ii se încredin[eaz] func[ionarii publici men[iona[i la art.3.
Art.6.Prezenta dispozi[ie se comunic] la:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S}LAJ;
- Primarul comunei;
-Compartimentele responsabile cu inspec[ia fiscal];
-Locuitorilor comunei prin afi\are la sediul Prim]riei;
- Dosar hot]râri.
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Anex]
la Hot]r`rea nr.5
din 30.01.2019
Nr.

Perioada de

Activitate

Crt.

Responsabil

repartizare

- Verificarea declara[iilor fiscale contribuabililor persoane fizice \i juridice
(concordan[a dintre datele din declara[iile fiscale cu cele existente pe teren)
- Verificarea declara[iilor de impunere pentru construc[ii noi de locuin[e
(în urm] cu 5 ani)
1.



Verificarea tuturor autoriza[iilor de construire emise



Verificarea finaliz]rii construc[iilor



Verificarea depunerii declara[iilor de impunere

Compartiment impozite \i taxe locale
01.03.2019 –
30.11.2019

Compartiment registru agricol
Compartiment Cadastru \i agricultura

- Achitarea impozitelor
Persoane fizice \i juridice din comuna Hereclean (satele Hereclean, Badon,
Boc\i[a,Gurusl]u, Dio\od,Panic)

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 7
din 31.01.2019
privind reorganizarea Re[elei \colare pentru unit][ile de înv][]mânt din comuna Hereclean
pentru anul \colar 2019-2020
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj
Având in vedere:
- adresele nr. 11265 \i 11266 din 29.10.2018 a Inspectoratului |colar Jude[ean S}LAJ;
- avizul conform nr. 12153 din 09.01.2019 a Inspectoratului |colar Jude[ean S}LAJ;
- expunerea de motive nr. 6603 din 22.11.2018, raportul compartimentului de specialitate nr. 6604din 22.11.2018 \i
avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- art. 61 alin. 2 din Legea educa[iei na[ionale Legea nr. 1/2011;
- Ordinul MEN nr. 5235/02.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de \colarizare pentru
înv][]mântul preuniversitar de stat, eviden[a efectivelor de antepre\colari, pre\colari \i elevi \colariza[i în unit][ile de
înv][]mânt particular, precum \i emiterea avizului conform în vederea organiz]rii re[elei unit][ilor de înv][]mânt preuniversitar
pentru anul \colar 2019 - 2020;
- art. 36 alin. 2 lit. a \i alin. 6 lit. a pct. 1 din Legea nr 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local] republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] reorganizarea re[elei \colare a unit][ilor de înv][]mânt preuniversitar de pe raza comunei Hereclean
pentru anul \colar 2019 - 2020 astfel:
Re[eaua unit][ilor de înv][amânt preuniversitare de stat
Comuna Hereclean, jude[ul S}LAJ
Nr crt.

Mediu Rural

Denumirea unit][ilor de înv][]mânt

Denumirea unit][ilor de înv][]mânt f]r]

/Urban

cu personalitate juridic]

personalitate juridic]

1.

|coala Gimnazial] Nr. 1 Hereclean,

Gr]dini[] cu Program Normal, localitatea

localitatea Hereclean, nr 32, jud. S}LAJ

Hereclean,nr.32 (pre\colar)

Rural

7

2.

|coala

Gimnazial]

Nr.

1

Panic,

localitatea Panic , nr 100/A, jud. S}LAJ

Gr]dini[] cu Program Normal, localitatea
Panic,nr.100/A, (pre\colar)

|coala Primar] Dio\od, localitatea Dio\od,
Rural

nr.465 (primar)
Gr]dini[a cu Program Normal Dio\od, localitatea
Dio\od , nr 465 (pre\colar)
|coala Gimnazial] Gurusl]u, localitatea
Gurusl]u, nr. 49/A (primar , gimnazial )
Gr]dini[a cu Program Normal Gurusl]u,
localitatea Gurusl]u, nr. 49/A (pre\colar)

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] conducerea |colii Gimnaziale nr. 1 Hereclean \i a
|colii Gimnaziale nr. 1 Panic.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S}LAJ;
- Inspectoratul |colar Jude[ean S}LAJ;
- |coala Gimnazial] Nr. 1 Hereclean;
- |coala Gimnazial] Nr. 1 Panic;
- Primarul comunei;
- Dosar hot]r`ri.
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