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CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR.26 din 23 februarie 2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de
salubrizare, activit][ile de m]turat, sp]lat, stropirea \i între[inerea c]ilor publice, cur][area \i transportul
z]pezii de pe c]ile publice \i men[inerea în func[iune a acestora pe timp de polei sau de înghe[, colectarea
cadavrelor animalelor de pe domeniul public \i predarea acestoara unit][ilor de ecarisaj sau c]tre instala[iile
de neutralizare, în Municipiul Zal]u \i a caietelor de sarcini pentru aceste activit][i
HOT}RÂREA NR.36 din 23 februarie 2017 privind aprobarea cuantumului burselor \colare ce se
vor acorda elevilor din unit][ile de 'nv][]m`nt preuniversitar din Municipiul Zal]u în anul 2017 \i
repartizarea pe unit][i de 'nv][]m`nt a sumelor cu aceasta destina[ie
HOT}RÂREA NR.48 din 23 februarie 2017 privind stabilirea unor m]suri în ceea ce prive\te
modul de administrare de c]tre unit][ile \colare a s]lilor de sport - proprietatea public] a Municipiului
Zal]u, aflate în administrarea acestora, dup] desf]\urarea programului didactic - educativ
HOT}RÂREA NR.49 din 23 februarie 2017 privind completarea /modificarea tarifelor de închiriere
prev]zute la punctul 17 din Anexa II la H.C.L. al Municipiului Zal]u nr.332 din 22 decembrie 2016
privind stabilirea impozitelor \i taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor \i chiriilor pentru
administrarea bunurilor ce apar[in domeniului public \i privat al municipiului Zal]u
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HOT}RÂREA nr.9. din data de 25.01.2017 privind aprobarea Planului de ac[iuni \i lucr]ri de
interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de
munc], în anul 2017
HOT}RÂREA nr.12. din data de 21.02.2017 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice \i
locul în care contravenien[ii vor presta activit][i în folosul comunit][ii
HOT}RÂREA nr.16 din data de 21.02.2017 privind numirea reprezentan[ilor Consiliului local în
Consiliul de administra[ie al Liceului Tehnologic @@Cserey - Goga@@ Crasna
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.26
din 23 februarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare, activit][ile de m]turat, sp]lat,
stropirea \i între[inerea c]ilor publice, cur][area \i transportul z]pezii de pe c]ile publice \i
men[inerea în func[iune a acestora pe timp de polei sau de înghe[, colectarea cadavrelor
animalelor de pe domeniul public \i predarea acestoara unit][ilor de ecarisaj sau c]tre instala[iile
de neutralizare, în Municipiul Zal]u \i a caietelor de sarcini pentru aceste activit][i
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
-Referatul comun al Direc[iei Tehnice, Direc[iei Economice, Direc[iei Patrimoniu \i Direc[iei Corp Control nr. 76020/21.11.2016;
-prevederile HCL nr.208/2010 privind aprobarea formei gestiunii delegate a unor servicii de utilit][i publice, a
Regulamentelor, Studiului de oportunitate, Caietelor de sarcini a serviciilor de utilit][i publice respectiv atribuirea acestei
gestiuni delegate în favoarea SC Citadin Zalau SRL în conditiile art. 31 1 din Legea 51/2006;
-art.4 lit.b din Contractul de delegare a gestiunii nr. 36269/10.08.2010 pentru aceste activit][i încheiat cu SC Citadin Zal]u SRL;
-art.124 alin.1 prevederile Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localit][ilor;
-art. 8 alin.3 lit.i din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit][i publice cu modific]rile ulterioare;
-H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglement]rilor cadru de aplicare a O.G. 71/2002 privind organizarea \i func[ionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public \i privat de interes local;
-prevederile Legii Nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localit][ilor cu modific]rile ulterioare;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparen[a decizional];
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u,
În baza art. 36 alin. 2 lit. c \i d, art. 36 alin. 6 lit. a \i art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] Regulamentul serviciului public de salubrizare- activita[ile de m]turat, sp]lat, stropirea \i 'ntre[inerea
c]ilor public, cur][area \i transportul z]pezii de pe c]ile publice \i men[inerea 'n func[iune a acestora pe timp de polei sau de
inghe[, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public \i predarea acestora uni[atilor de ecarisaj sau c]tre instala[iile
de neutralizare, 'n Municipiul Zal]u, prev]zut 'n Anexa nr.1 la prezenta hot]râre, care se constituie ca anexa la Contractul de
delegare a gestiunii nr. 36269/10.08.2010 pentru aceste activit][i încheiat cu SC Citadin Zal]u SRL.
Art.2. Se modific] Contractul nr. 36269 din 10.08.2010 de delegare/concesionare a unor activit][i din cadrul serviciului
de administrare a domeniului public \i privat al municipiului Zalau, a unor activit][i din cadrul serviciului de salubrizare \i
a serviciului de canalizare-activitatea de colectare, canalizare \i evacuare a apelor pluviale, 'n conformitate cu prevederile
noului Regulament-cadru, prin modificarea art.1, lit. b din contract, 'n sensul elimin]rii din cadrul obiectului contractului a
activit][ii ,,colectarea, transportul \i neutralizarea de\eurilor animaliere provenite din gospod]riile popula[iei".
Art.3. Se aprob] Caietele de sarcini aferente activit][ilor serviciului, astfel:
-Caiet de sarcini pentru activit][ile de m]turat, sp]lat, stropirea \i 'ntre[inerea c]ilor public, conform Anexei nr.2 la
prezenta hot]râre;
-Caiet de sarcini pentru activit][ile de cur][area \i transportul z]pezii de pe c]ile publice \i men[inerea 'n func[iune a
acestora pe timp de polei sau de inghe[, conform Anexei nr.3 la prezenta hot]râre;
-Caiet de sarcini pentru activit][ile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public \i predarea acestora
uni[atilor de ecarisaj sau c]tre instalatiile de neutralizare, conform Anexei nr.4 la prezenta hot]râre.
Art.4. La data aprob]rii prezentei hot]rârii se abrog] Anexele nr. 1, 7, 8, 9 \i 10 ale HCL 208/06.08.2010.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia tehnic] \i S.C. Citadin Zal]u S.R.L.
Art.6.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului jude[ului S]laj
- Primarul Municipiului Zal]u
- Direc[ia Administra[ie Public] Local]
- Direc[ia tehnic]
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-

Direc[ia economic]
Direc[ia patrimoniu,
Direc[ia Corp Control
S.C. Citadin Zal]u S.R.L.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR.36
din 23 februarie 2017
privind aprobarea cuantumului burselor \colare ce se vor acorda elevilor din unit][ile de
'nv][]m`nt preuniversitar din municipiul Zalau în anul 2017 \i repartizarea pe unit][i de
'nv][]m`nt a sumelor cu aceasta destina[ie
Consiliul Local al Municipiului Zal]u întrunit în \edin[];
Având în vedere:
-Referatul Direc[iei Economice nr.7557/7.02.2017;
-Prevederile art.3,4 ale Ordinului nr.5576 din 07.10.2011 al Ministerului Educa[iei Na[ionale (în trecut MECTS) astfel
cum este modificat prin Ordinul ministrului educa[iei, cercet]rii, tineretului \i sportului nr. 3470/2012;
-Prevederile art.82,105 alin.2 din Legea nr.1/2011 privind Legea Educa[iei Na[ionale.
În conformitate cu prevederile art.36, alin.4, lit.a \i 45, alin.2 din Legea 215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] cuantumul burselor \colare ce se vor acorda elevilor din unit][ile de 'nv][]m`nt preuniversitar din
municipiul Zalau în anul 2017, astfel dup] cum urmeaz]:
-bursa social] - 60 lei/lun]/elev;
-bursa de studiu - 60 lei/lun]/elev;
-bursa de performan[] - 225 lei/lun]/elev;
-bursa de merit - 150 lei/lun]/elev (conform art 8 pct. b din Ordinul nr.5576/2011 respectiv elevilor care au ob[inut
locurile I, II sau III la etapele jude[ene ale olimpiadelor \i concursurilor \colare na[ionale organizate de MEN).
Art.2.Pentru încadrarea în limitele sumelor aprobate cu destina[ia de burse \colare se aprob] repartizarea num]rului de
burse pe fiecare unitate de înv][]mânt \i tip de beneficiari, conform Anexei nr.1 la prezenta hot]râre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia economic].
Art.4.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Primarul Municipiului Zal]u
- Direc[ia Administra[ie public] local]
- Direc[ia economic],aducere la cunostin[a public]
- Unit][ile \colare din municipiul Zal]u

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.48
din 23 februarie 2017
privind stabilirea unor m]suri în ceea ce prive\te modul de administrare de c]tre unit][ile \colare
a s]lilor de sport - proprietatea public] a Municipiului Zal]u, aflate în administrarea acestora,
dup] desf]\urarea programului didactic - educativ
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
-Referatul Direc[iei Patrimoniu nr. 10271/17.02.2017;
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
În conformitate cu prevederile art. 3 \i art. 6 alin.(8), alin.(9) din Legea educa[iei fizice \i sportului nr. 69/2000, ale art. 112
alin.(2) din Legea nr. 1 /2011 - Legea educa[iei na[ionale;
- [inând cont de prevederile art. 29 din Ordinul MECTS nr. 3462 / 06.03.2012 privind aprobarea Metodologiei organiz]rii
\i desf]\ur]rii activit][ilor de educa[ie fizic] \i sport în înv][]mântul preuniversitar;
În baza dispozi[iilor art. 14 \i art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public] \i regimul juridic al acesteia, cu
modific]rile ulterioare.
În temeiul art. 36 alin.(2), lit. c) \i lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 5, 6, 18 \i pct. 19, lit. b), respectiv art. 45 alin.(3) din Legea nr.
215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Stabilirea urm]toarelor m]suri în ceea ce prive\te modul de administrare de c]tre unit][ile \colare a s]lilor de sport
- proprietatea public] a municipiului Zal]u, aflate în administrarea acestora, dup] desf]\urarea programului didactic - educativ.
Dup] derularea programului didactic - educativ s]lile de sport din cadrul unit][ilor \colare situate în municipiul Zal]u, pot fi
utilizate de urm]toarele categorii de beneficiari:
- elevii, cadrele didactice, cluburile, asocia[iile \i sec[iile sportive ale unit][ilor de înv][]mânt;
- cluburile \i structurile sportive subordonate Ministerului Educa[iei Na[ionale;
- cluburile \i sec[iile sportive subordonate Ministerului Tineretului \i Sportului, inclusiv sec[iile de seniori;
- alte cluburi sau structuri sportive afiliate la Federa[iile de specialitate sau la Direc[ia Jude[ean] pentru Sport \i Tineret,
ce activeaz] în conformitate cu legile în vigoare;
- persoane fizice \i juridice.
Accesul în s]lile de sport se va permite în mod gratuit (conform prevederilor Art. 29 din Ordinul Nr. 3462 / 06.03.2012 al
MECTS) pentru structurile nominalizate la punctele a), \i b), pentru cele de la punctul c) se va acorda o reducere de 50%, din
cuantumul chiriei aprobate prin Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u prin care s-au stabilit tarifele, iar pentru
celelalte categorii, de la punctele d) \i e) accesul se va face în baza contractelor de închiriere întocmite în urma adjudec]rii
licita[iilor organizate în conformitate cu legisla[ia în vigoare \i tarifele stabilite prin Hot]râre a Consiliului Local.
Unit][ile de înv][]mânt au obliga[ia de a transmite contractele încheiate, înso[ite de programul s]lii de sport pentru
avizare, Municipiului Zal]u (Prim]riei) în calitate de proprietar;
Pentru avizarea solicit]rilor de atribuire a s]lilor de sport, întocmirea contractelor \i stabilirea orarului de utilizare a acestora,
dup] derularea programului didactic - educativ, se va avea în vedere \i faptul c] în func[ie de solicit]ri, Consiliile de Administra[ie
ale unit][ilor de înv][]mânt vor stabili num]rul de ore acordate f]r] plat], sau cu reducere, cu respectarea urm]toarelor:
(4.1) Elevii din toate unit][ile de înv][]mânt, sub îndrumarea unui profesor de specialitate au dreptul de a beneficia de un
num]r de maxim 2 ore / zi, imediat dup] derularea programului didactic / educativ.
(4.2) Cluburile, asocia[iile \i sec[iile sportive ale unit][ilor \colare, cluburile sportive, cluburile \i structurile sportive
subordonate Ministerului Educa[iei Na[ionale \i ale Ministerului Tineretului \i Sportului, inclusiv sec[iile de seniori, au
dreptul de a beneficia de un num]r de minim 3 ore / zi.
În cazul în care sunt mai multe solicit]ri pentru aceea\i unitate de înv][]mânt, Consiliul de Administra[ie va repartiza
orele acordate între solicitan[i, în mod egal, imediat dup] derularea programului elevilor.
(4.3) Cadrele didactice au dreptul de a beneficia de utilizarea gratuit] a s]lilor de sport un num]r de maximum 2 ore /
s]pt]mân], dup] terminarea programului alocat elevilor, cluburilor, asocia[iilor \i structurilor sportive, activitate în cadrul
c]reia pot participa \i alte persoane din afara \colii.
(5) Elevii vor avea acces gratuit \i la terenurile de sport amenajate în incinta unit][ilor \colare, dup] orele de curs, doar cu
supravegherea personalului existent în unitatea \colar].
(6) Dup] derularea programului stabilit conform celor precizate anterior, pentru orele r]mase libere, unit][ile de înv][]mânt

4

au dreptul s] închirieze s]lile de sport c]tre:
Alte cluburi sau structuri sportive afiliate la Federa[iile de specialitate sau la Direc[ia Jude[ean] pentru Sport \i Tineret, ce
activeaz] în conformitate cu legile în vigoare;
Persoane fizice \i juridice;
(6.1) Închirierea se va face prin licita[ie public] în conformitate cu normele legale în vigoare, distinct pentru fiecare
interval orar disponibil zilnic, contractul încheindu-se cu solicitantul care a oferit pre[ul cel mai mare. Pre[ul de pornire la
licita[ie va fi cel stabilit prin Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u.
(7) În condi[iile în care se acord] reducerea de 50% din tariful de închiriere (structurilor de la punctul c), iar cheltuielile
cu utilit][ile dep]\esc aceast] valoare, Consiliul Local al Municipiului Zal]u va suporta diferen[a prin alocarea de sume în
bugetul institu[iilor \colare, pentru acoperirea acestor cheltuieli.
(8) Procedura de depunere a cererilor:
Pentru întocmirea programelor s]lilor de sport, cei interesa[i sunt obliga[i s] depun] la secretariatul unit][ilor \colare
cererile pân] cel târziu 1 septembrie pentru perioada OCTOMBRIE - DECEMBRIE \i pân] la 1 decembrie pentru perioada
IANUARIE - SEPTEMBRIE.
Eventualele solicit]ri, înregistrate în afara acestor intervale, vor putea fi luate în considerare doar în condi[iile în care
programul de activitate al s]lii de sport pemite completarea acestuia.
Art.2. La data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri se abrog] H.C.L. nr. 19 din 30 ianuarie 2012.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia patrimoniu \i unit][ile \colare.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
-Primarul Municipiului Zal]u;
-Unit][ile \colare din municipiul Zal]u;
-Direc[ia Administra[ie public] local];
-Direc[ia patrimoniu;
-Direc[ia economic];
-Direc[ia Resurse Umane;
-aducere la cuno\tin[] public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.49
din 23 februarie 2017
privind completarea /modificarea tarifelor de închiriere prev]zute la punctul 17 din Anexa II la
H.C.L. al municipiului Zal]u nr.332 din 22 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor \i
taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in
domeniului public \i privat al municipiului Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatul Direc[iei patrimoniu nr.10313/17.02.2017;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
- Hot]rârea Consiliului Local nr.332 din 22.12.2016 privind stabilirea impozitelor \i taxelor locale pentru anul 2017, a
tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in domeniului public \i privat al municipiului Zal]u;
V]zând prevederile art.3 alin.(1), art.6 alin.(8) \i (9) din Legea nr.69/2000 a educa[iei fizice \i sportului, precum \i art.29 din
Ordinul MECTS nr.3462/06.03.2012 privind aprobarea Metodologiei organiz]rii \i desf]\ur]rii activit][ilor de educa[ie fizic]
\i sport în înv][]mântul preuniversitar;
În conformitate cu prevederile art.112 alin.(2) din Legea nr.1/2011 - Legea educa[iei na[ionale;
În baza art.36 alin.(2) lit.c, art.45 alin.(3) \i art.115 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
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modific]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art.1. Completarea /modificarea tarifelor de închiriere prev]zute la punctul 17 din Anexa II la H.C.L. al municipiului
Zal]u nr.332 din 22 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor \i taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor \i chiriilor
pentru administrarea bunurilor ce apar[in domeniului public \i privat al municipiului Zal]u, dup] cum urmeaz]:
17

Tarife de închiriere S]LI DE SPORT din unit][ile de înv][]mânt

17.1

Fotbal

200 lei/or]

17.2

Alte jocuri sportive

30 lei/or]

17.3

Sporturi individuale

20 lei/or]

NOT}

1. Stabilirea modului de utilizare \i a programului activit][ii sportive în s]li se va face de c]tre Consiliile de Administra[ie ale
fiec]rei unit][i de înv][]mânt în parte, spa[iul fiind atribuit prin licita[ie public], pornind de la tariful aprobat.

2. Tarifele stabilite la punctul 17 (17.1, 17.2 \i 17.3) cuprind \i cheltuielile cu utilit][ile \i reprezint] nivelul minim de pornire a

licita[iei.

3. Sunt scutite de la plata acestor tarife cluburile sportive \colare, sec[iile de copii \i juniori ale cluburilor \i structurilor sportive

subordonate Ministerului Educa[iei Na[ionale (conform prevederilor Art. 29 din Ordinul nr.3462/06.03.2012 al MECTS) \i se va
acorda o reducere de 50% pentru sec[iile sportive ale cluburilor subordonate Ministerului Tineretului \i Sportului, pentru care
unit][ile de înv][]mânt vor asigura accesul cu prioritate.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] Direc[ia patrimoniu;
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
-Primarul Municipiului Zal]u;
-Direc[ia administra[ie public] local];,
-Direc[ia patrimoniu, Direc[ia economic], Direc[ia tehnic];
-Direc[ia resurse umane;
-Unit][ile \colare din municipiul Zal]u;
-aducerea la cuno\tin[a public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian

*NOT}:
Anexele la Hot]r`ri pot fi consultate la sediul Prim]riei Municipiului Zal]u de c]tre persoanele interesate sau pe siteul institu[iei www.zalausj.ro la Sec[iunea Consiliul local/Hot]r`ri ale Consiliului local

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA

HOT}RÂREA nr.9.
din data de 25.01.2017.
privind aprobarea Planului de ac[iuni \i lucr]ri de interes local ce se vor realiza de beneficiarii
prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de munc], în anul 2017
Consiliul Local al Comunei Crasna;

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.413/19.01.2017;
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- raportul compartimentului de resort cu nr.414/19.01.2017;
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
- prevederile art.4 \i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- prevederile art. 6, alin. 7, 8 \i 9 din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu complet]rile \i modific]rile
ulterioare, privind venitul minim garantat;
- prevederile art.28 alin.(3) din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat.
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(6), pct.2 \i 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] Planul de ac[iuni \i lucr]ri de interes local care se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/
2001 privind venitul minim garanatat, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, persoane apte de munc], în anul 2017,
conform Anexei nr.1., care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] compartimentul de asisten[] social].
Art.3.Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ Tribunalului S]laj în conformitate cu
prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.4.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartiment asisten[] social];
- Site - ul: www.primariacrasna.ro;
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kiss Istavan

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Lazar Veturia
Anex]
la Hot]r`rea nr.9
din 25 ianuarie 2017

PLAN DE AC{IUNI |I LUCR}RI DE INTERES LOCAL
ce se vor realiza de c]tre beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat - cu
modific]rile \i complet]rile ulteriore, apte de munc], în anul 2017
Nr. crt.

Ac[iuni \i m]suri intreprinse

1.

Îndep]ratre z]pad] în zonele unde nu are acces ma\ina de desz]pezit: trotuare, acostamente

2.

Impr]\tiat antiderapant pe drumurile jude[ene \i comunale

3.

Decolmatat cursuri de ap] pe Râul Crasna, Valea Banului, Valea M]rt]u[a, Valea [ilu\ului

4.

T]iat vegeta[ie forestier] existent] pe acostamente \i \an[uri pe drumurile jude[ene \i comunale

5.

Cur][at \an[uri pe drumurile jude[ene \i comunale \i îndep]rtat molosu rezultat

6.

Cur][at \an[uri pe drumurile jude[ene, v]ruit bordurile de la poduri

7.

M]turat manual trotuar, pia[a de animale \i pia[a agroalimentar]

8.

M]turat manual carosabil

9.

Cur][at \an[urile pe drumurile comunale

10.

Termen de realizare
Trimestrul
I

Trimestrul

Cur][at \i t]iat acostamente pe drumurile jude[ene \i comunale
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II

4.

Înfundat gropile existente pe drumurile jude[ene \i comunale

5.

Cur][at c]minul de c]dere de la poduri

6.

Cur][at igienizat cursuri de ap] pe Râul Crasna, Valea Banului, Valeea M]rt]u[a, Valea [ilu\ului

7.

M]turat manual trotuar, pia[a de animale \i pia[a agroalimentar]

8.

Cosirea vegeta[iei de pe marginea drumului, manual

9.

M]turat manual carosabil

10.

Executat rigole pentru îndep]rtarea apei de pe carosabil

11.

Igienizarea tutror str]zilor din comun]

12.

T]iat, cr]pat \i stivuit lemne pentru foc, indep]rtarea rumegu\ului

13.

Cosirea vegeta[iei de pe marginea drumului, manual

14.

Igienizat cursuri de ap]

15.

Înfundat gropile existente pe drumurile din dotare

16.

M]turat manual trotuar, pia[a de animale \i pia[a agroalimentar]

17.

M]turat manual carosabil

18.

Cur][it decolmat]rile de \an[uri pe drumurile comunale \i jude[ene, c]mine de c]dere la poduri

19.

Împr]\tiat balastru pe drumurile comunale în zonele cu probleme

20.

T]iat \i cr]pat lemene de foc

21.

Preg]tit antiderapant pentru iarn], executat gr]mezi pe marginea drumului unde sunt probleme

22.

M]turat manual trotuar, pia[a de animale \i pia[a agroalimentar]

23.

M]turat manual carosabil

Trimestrul III

Trimestrul IV

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRASNA
HOT}RÂREA nr.12
din data de 21 februarie 2017
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice \i locul în care contravenien[ii vor presta activit][i
în folosul comunit][ii
Consiliul Local al Comunei Crasna, jude[ul S]laj, întrunit în \edin[a ordinar], în exercitrea
atribu[iilor sale;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Crasna, înregistrat] sub num]rul 1050/14.02.2017 privind stabilirea
domenilor serviciilor publice \i locul în care contravenien[ii vor presta activit][i în folosul comunit][ii;
- Raportul viceprimarului înregistrat sub num]rul 1051/14.02.2017, privind stabilirea domenilor serviciilor publice \i
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locul în care contravenien[ii vor presta activit][i în folosul comunit][ii
- Avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
- Prevederile Ordonan[ei de Guvern nr.55 din 16 august 2002, privind regimul juridic al sanc[iunilor prest]rii unei
activit][i în folosul comunit][ii \i închisorii contraven[ionale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnic] legislativ] pentru elaborarea actelor normative, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin (9), art.45 alin(1) \i art.115 alin. (1) litera @@ b@@, alin.(3, 5-7) 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] activit][ile în folosul comunit][ii care se vor presta în comuna Crasna de c]tre contravenien[i c]rora li
se înlocuie\te pedeapsa amenzii contraven[ionale cu obliga[ia la prestarea unor activit][i lucrative, dup] cum urmeaz]:
- 'ntre[inerea st]rii de cur][enie în parcurile din com. Crasna
- 'ntretinerea cur][eniei str]zilor \i uli[elor de pe domeniul public din comuna Crasna
- 'ntre[inerea acostamentului pe lungimea drumurilor comunale \i jude[ene aflate pe raza comunei Crasna
- 'ntre[inerea zonei centrale a comunei (a parcurilor, \coli, prim]rie, spital, c]mine culturale)
- cur][area vegeta[iei uscate \i resturile menajere a terenurilor virane aflate în proprietatea comunei Crasna
- cur][area z]pezii de pe str]zile din comuna Crasna
- cur][area albiei pâraielor de pe raza comunei Crasna
- alte lucr]ri care se pot ivi pe parcursul execut]rii mandatului ( în func[ie de anotimp)
Art.2.Se aprob] Regulamentul privind prestarea de c]tre contavenien[i de activit][i în folosul comunit][ii potrivit
prevederilor anexei, care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] primarul comunei Crasna.
Art.4. Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate
cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art. 5. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Comunei Crasna;
- Compartiment impozite \i taxe locale, înregistrare vehicule;
- Site: www.primariacrasna.ro;
- Dosarul \edin[e.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kiss Istavan

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Lazar Veturia

Regulament privind prestarea de c]tre contravenien[i
de activit][i în folosul comunit][ii

Anex]
la Hot]r`rea nr.12
din 21 februarie 2017

Capitolul I. Dispozi[ii generale
Art1. - Dispozi[iile prezentului Regulament se aplic] tuturor contravenien[ilor, persoane fizice, cu domiciliul pe raza
comunei Crasna, pentru care instan[a de judecat] a dispus prestarea unei activit][i în folosul comunit][ii [inând seama de
aptitudinile fizice \i psihice, precum \i de nivelul preg]tirii profesionale, de la caz la caz.
Art.2 - La stabilirea con[inutului activit][ii în folosul comunit][ii aplicat] de c]tre instan[a de judecat] care urmeaz] s] fie
prestat] de c]tre contravenient se va avea în vedere preg]tirea profesional] \i starea s]n]t][ii acestuia, fiind exceptat]
prestarea de activit][i în locuri cu grad ridicat de risc, sau care, prin natura lor, pot pricinui suferin[e fizice sau pot produce
daune s]n]t][ii persoanei.
Capitolul II. Domeniile în care se pot presta activit][i în folosul comunit][ii
Art.3 - Activitatea în folosul comunit][ii se va presta în comuna Crasna în urm]toarele domenii:
- 'ntre[inerea st]rii de cur][enie în parcurile din localitatea Crasna
- 'ntre[inerea cur][eniei str]zilor \i uli[elor de pe domeniul public din comuna Crasna
- 'ntre[inerea acostamentului pe lungimea drumurilor comunale \i jude[ene aflate pe raza comunei Crasna
- 'ntre[inerea zonei centrale a comunei (a parcurilor, \coli, prim]rie, spital, c]mine culturale)
- cur][area vegeta[iei uscate \i resturile menajere a terenurilor virane aflate în proprietatea comunei Crasna

9

- cur][area z]pezii de pe str]zile din comuna Crasna
- cura[area albiei pâraielor de pe raza comunei Crasna
- alte lucr]ri care se pot ivi pe parcursul execut]rii mandatului ( în func[ie de anotimp)
Capitolul III.Executarea sanc[iunii contraven[ionale a prest]rii unei activit][i în folosul comunit][ii. Drepturi \i
obliga[ii.
Art.4 - Prestarea unei activit][i în folosul comunit][ii se dispune de c]tre Primar în executarea mandatului emis \i
comunicat de c]tre instan[a de judecat] împreuna cu dispozitivul hot]rârii.
Art.5 - Contravenien[ii obliga[i la prestarea unei activit][i în folosul comunit][ii prin mandatele de executare vor fi
invita[i la sediul Primariei comunei Crasna, cu sprijinul Poli[iei locale Crasna, în vederea execut]rii mandatului.
Art. 6-(1) În executarea mandatului, viceprimarul comunei Crasna \i referen[ii din cadrul compartimentului impozite \i
taxe locale din aparatul de specialitate a Primarului comunei Crasna stabilesc de îndat], con[inutul activit][ii ce urmeaz] s]
fie prestat] de c]tre contravenient, condi[iile în care acesta execut] sanc[iunea, precum \i programul de lucru.
(2) Identificarea loca[iilor de desf]\urare a activit][ilor precum \i evaluarea calitativ] a lucr]rilor efectuate se vor efectua
de c]tre viceprimarul comunei Crasna.
(3) Contravenientul va semna un angajament prin care va lua la cuno\tin[] despre con[inutul mandatului precum \i de
programul de lucru în vederea execut]rii num]rului de ore de munc] în folosul comunit][ii stabilit de c]tre instan[a de
judecat].
Art.7 - ( 1) Viceprimarul comunei Crasna va efectua instructajul individual privind securitatea \i s]n]tatea în munc] \i PSI
\i va [ine eviden[a orelor de munc] prestate.
(2) Logistica necesar] ( unelte \i echipamente de protec[ie) în vederea desf]\ur]rii activit][ilor, va fi asigurat] de Prim]ria
comunei Crasna.
Art.8 - (1) Sanc[iunea prest]rii unei activit][i în folosul comunit][ii se execut] dup] programul de munc] a contravenientului
pe o durat] cuprins] între 50 ore \i 300 ore, de maximum 3 ore/zi
(2) În condi[iile în care contravenientul are posibilitatea s] execute sanc[iunea în fiecare zi în cursul s]pt]mânii, cu
asigurarea supravegherii activit][ii acestuia, durata maxim] de lucru nu poate dep]\i 8 ore/zi.
Art.9 - Supravegherea execut]rii sanc[iunii prest]rii unei activit][i în folosul comunit][ii se asigur] de c]tre viceprimarul
comunei Crasna, prin persoane imputernicite în acest sens, cu sprijinul Poli[iei locale Crasna.
Art.10 - Viceprimarul împreun] cu inspectorul din cadrul compartimentului impozite \i taxe locale al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Crasna, are obliga[ia s] comunice instan[ei procesul verbal prin care s-a consemnat data
începerii execut]rii sanc[iunii prest]rii unei activit][i în folosul comunit][ii, intreruperea execut]rii \i/sau refuzul de a
executa mandatul, iar la expirarea duratei sanc[iunii va elibera contravenientului o adeverin[] de executare \i va încuno\tin[a
instan[a precum \i organul local al poli[iei de executarea mandatului.
Art.11 - (1) În cazul neprezent]rii de trei ori succesiv, nemotivat a persoanei obligate a executa sanc[iunea prest]rii unei
activit][i în folosul comunit][ii se consider] intrerupt] executarea sanc[iunii \i se va comunica în scris judec]toriei.
(2) Se consider] absen[] motivat], aceea întemeiat] pe considerente medicale \i justificat] cu acte doveditoare.
Art.12 - Eviden[a mandatelor executate, a celor aflate în executare precum a celor neexecutate se va p]stra de catre viceprimarul
comunei Crasna.
Capitolul IV. Executarea sanc[iunii contaraven[ionale a prest]rii unei activit][i în folosul comunit][ii în cazul
minorului
Art. 13 -Presarea unei activit][i în folosul comunit][ii poate fi executat] de c]tre minori cu vârsta cuprins] între 16 \i 18 ani.
Art. 14 -(1) Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activit][i care comport] riscuri sau este suscceptibil] s]-i afecteze
educa[ia ori s] îi d]uneze s]n]t][ii sau dezvolt]rii sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.
(2) Dispozitiile art.6 \i 7 se aplica în mod corespunz]tor.
Art.15 - (1) Sanc[iunea prest]rii unei activit][i în folosul comunit][ii se execut] dup] programul \colar al contravenientului,
maxim 3 ore/zi.
(2) În condi[iile în care contravenientul minor are posibilitatea s] execute sanc[iunea în fiecare zi în cursul s]pt]mânii, cu
asigurarea supravegherii activit][ii acestuia, durata maxim] de lucru nu poate dep]\ii 6 ore/zi.
Capitolul V. Sanc[iuni
Art.16 - Primarul comunei Crasna prin intermediul viceprimarului \i a inspectorilor din cadrul compartimentului taxe \i
impozite al aparatului de specialitate al Primarului comunei Crasna poate cere instan[ei de judecat] înlocuirea sanc[iunii cu
aceea a amenzii, în cazul în care contravenientul cu rea voin[] nu se prezint] în vederea execut]rii sanc[iunii, în condi[iile
art.21 din Ordonan[a de Guvern nr.55/2002, actualizat].
Capitolul IV. Dispozi[ii finale
Art.17 - Prestarea activit][ii în folosul comunit][ii se va desf]\ura cu respectarea legisla[iei privind protec[ia muncii \i P.S.I.
Art.18 - (1) Executarea sanc[iunii prest]rii activit][ii în folosul comunit][ii se prescrie în termen de 2 ani de la data
r]mânerii irevocabile a hot]rârii judec]tore\ti prin care s-a aplicat sanc[iunea.
(2) Dac] pân] la punerea în executare a mandatului de executare a sanc[iunii prest]rii unei activit][i în folosul comunit][ii
sau dac] în timpul execut]rii sanc[iunii prest]rii unei activit][i în folosul comunit][ii intervine o hot]râre definitiv] de
condamnare la o pedeapsa privativ] de libertate, cu executare, sanc[iunea contraven[ionala nu se mai execut].
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA Nr.16
din data de 21.02.2017
privind numirea reprezentan[ilor Consiliului local în Consiliul de administra[ie
al Liceului Tehnologic @@Cserey - Goga@@ Crasna
Consiliul Local al Comunei Crasna;

Având în vedere:
expunerea de motive a primarului nr.1121/15.02.2017, raportul compartimentului de resort cu nr.1122/15.02.2017
\i avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
prevederile art.4 \i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- Solicitarea cu nr.1032/14.02.2017 a Liceului Tehnologic @@Cserey-Goga@@ Crasna;
- Prevederile art.96 alin.(2) lit.c) din Legea nr.1/2011 al educa[iei na[ionale;
- Prevederile art. I pct. 3 din Ordinul M.E.N. nr. 3160/2017 pentru modificarea \i completarea Metodologiei-cadru de
organizare \i func[ionare a consiliului de administra[ie din unit]]ile de înv][]mânt preuniversitar, aprobat] prin Ordinul
ministrului educa[iei na[ionale nr.4619/2014;
- Prevederile art.4. alin.(1) lit. d) ale Ordinului Ministrului Educa[iei Na[ionale nr.4619/2014 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare \i func[ionare a consiliului de administra[ie din unit][ile de înv][]mânt preuniversitar, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.36.alin.(2) lit. @@a@@ \i @@d@@ alin.(6) lit.@@a@@ pct.1 din Legea nr.215/2001 a administra[iei publice locale,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] desemnarea reprezentan[ilor consiliului local în Consiliul de administra[ie al Liceului Tehnologic
@@Cserey - Goga@@ Crasna, dup] cum urmeaz]:
- Ozsvath Ilona
- Kocsis Eva
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] primarul comunei.
Art.3. Persoana nemul[umit] se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instan[ei competente în conformitate
cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Primarul comunei;
- Liceul Tehnologic @@Cserey- Goga@@ Crasna;
- persoanelor desemnate la art.1.;
- site: www.primariacrasna.ro;
- Dosar Hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kiss Istavan

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Lazar Veturia
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