MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXIX, Nr.11
(serie nou])

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

11 martie 2019

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORA|ULUI
JIBOU
HOT}RAREA NR.1 din 08.01.2019 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar la
sec[iunea de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetului local
HOT}RÂREA NR.2 din 29.01.2019 privind aprobarea întocmirii unui act adi[ional la
contractul de concesiune nr. 2775/11.09.1997
HOT}RÂREA NR.3 din 29.01.2019 privind aprobarea cererii de finan[are \i a cheltuililor
aferente proiectului @@Modernizare \i extindere Gr]dini[a cu program prelungit Prichindel
Jibou@@ Cod SMIS 123519
HOT}RÂREA NR. 4 din 29.01.2019 privind vânzare lemn de foc c]tre popula[ie \i
valorificarea unei cantit][i de mas] lemnoas] pentru confec[ionat diverse obiecte
HOT}RÂREA NR.6 din 29.01.2019 privind înfiin[area Centrului de zi de consiliere \i
informare pentru alte persoane aflate în situa[ii de nevoie, sub denumirea Centrul de zi de
Consiliere \i Informare Jibou \i a Regulamentului de organizare \i func[ionare a serviciului
social de zi Centrul de zi de Consiliere \i Informare Jibou
HOT}RÂREA NR.9 din 29.01.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat
nr. 5664/2012
HOT}RÂREA NR.10 din 29.01.2019 privind aprobarea prelungirii a 5 contracte de închiriere
teren, pe care sunt amplasate un numar de 5 copertine pe str.Parcului ora\ul Jibou
HOT}RÂREA NR.11 din 29.01.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere
nr.1026/2018
HOT}RÂREA NR.12 din 29.01.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de 'nchiriere
nr. 247/2018
HOT}RÂREA NR.13 din 29.01.2019 privind modificarea contractului de închiriere nr.
12.164/20.10.2010 în sensul major]rii suprafe[ei închiriate în imobilul situat în str.Ronei nr 23
\i prelungirea acestuia pe o perioad] de 1 an de zile, prin act adi[ional
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RAREA NR.1
din 08.01.2019
privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar la sec[iunea de dezvoltare pe anul 2018 din
excedentul bugetului local
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- referatul nr. 41/04.01.2019 al Serviciului contabilitate privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar la sec[iunea de
dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetului local
- expunerea de motive a domnului primar, avizul comisiilor de specialitate 1\i 3;
În conformitate cu prevederile cap. V art 15.13.3 lit. b, din Ordinul nr. 3858/ 2018 din 21.12.2018 pentru completarea
Normelor Metodologice privind încheierea exerci[iului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul Ministrului finan[elor
publice nr. 3809/2018;
Potrivit prevederilor art. 36 alin.( 2) lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] acoperirea deficituluI bugetar la sec[iunea de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetului local astfel:
Venituri an curent sect dezvoltare..................................1.444.556,23 lei
Cheltuieli bugetare an curent............................................5.678.050,40 lei
Deficit bugetar………………………………….............4.233.494.17 lei
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaza domnul primar \i Serviciul contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Institutia Prefectului - Jude[ul S]laj
- domnul Primar;
- Trezoreria Jibou;
- Serviciul contabilitate;
- dosar hot]r`ri/dosar de \edin[];
- publicitate.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.2
din 29.01.2019
privind aprobarea întocmirii unui act adi[ional la contractul de concesiune nr. 2775/11.09.1997
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 834/23.01.2019 al secretarului ora\ului Jibou \i Biroului urbanism;
- solicitarea nr. 14987/2018 a d-nei Mure\an Mariana -Lucia cu domiciliul în ora\ul Jibou, str. Avram Iancu, nr. 19, Bl. G
8, et. 3, ap. 9, jud. S]laj formulat] în calitate de mo\tenitoare a defunctului Mure\an Marcel Adrian, cf. Certificatului de
mo\tenitor nr.300/2017 \i a Certificatului de mo\tenitor suplimentar nr. 582/2017, ambele eliberate de SPN @@Cre[oi David &
Kotele\ @@, de a se transfera contractul de concesiune teren proprietate public] pe care este amplasat un garaj;
- expunerea de motive a domnului Primar \i avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 \i 3 a Consiliului local;
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V]zând dispozi[iile art.858-865 \i art. 871-873 din Noul Cod civil privind dreptul la concesiune \i [inând cont de
prevederile art. 970 din Noul cod civil privind mo\tenirea legal];
În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 potrivit c]ruia dreptul de concesiune asupra terenului se
transmite în caz de succesiune sau înstr]inare a construc[iei pentru a c]rei realizare acesta a fost constituit;
Potrivit prevederilor art.21, art, 36 alin(2) lit. c, art. 119, 120 alin.(1), art. 123, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] întocmirea unui act adi[ional la contractul de concesiune nr.2775/11.09.1997 prin modificarea p]r[ilor
contractante dup] cum urmeaz]:
1. În loc de Consiliul local se va trece Ora\ul Jibou cu sediul în localitatea Jibou, str. Pia[a 1 Decembrie 1918, nr. 16,
telefon nr.0260/644713 0260/644558, fax 0260/641300 având cod de înregistrare fiscal] 4494926 reprezentat prin dl Primar
ing. Ghiurco Dan în calitate de concedent proprietar, pe de o parte \i
2. Mure\an Mariana-Lucia CNP..........................., cu domiciliul în ora\ul Jibou, str. Avram Iancu, nr....., bl...., et...., ap......, jud
S]laj, identificat] prin CI seria........ nr.......... eliberat] de SPCLEP Jibou la data de............. în calitate de concesionar.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] doamna secretar.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dl. Primar;
- d-na Mure\an Mariana Lucia, concesionar;
- Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public \i privat;
- Serviciul contabilitate;
- Publicitate/dosar de \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.3
din 29.01.2019
privind aprobarea cererii de finan[are \i a cheltuililor aferente proiectului @@Modernizare \i
extindere Gr]dini[a cu program prelungit Prichindel Jibou@@ Cod SMIS 123519
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 906/25.01.2019 privind aprobarea cererii de finan[are \i a cheltuililor aferente proiectului
@@Modernizare \i extindere Gr]dini[a cu program prelungit Prichindel Jibou @@ depus în cadrul Programului Opera[ional
Regional 2014-2020, Axa prioritar] 10 Îmbun]t][irea infrastructurii educa[ionale, Prioritate de investi[ii 10.1 Investi[iile în
educa[ie, \i formare, inclusiv în formare profesional], pentru dobândirea de competen[e \i înv][are pe tot parcursul vie[ii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educa[ie \i formare, Obiectiv Specific 10.1 Cre\terea gradului de participare la nivelul educa[iei
timpurii \i înv][]mântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de p]r]sire timpurie a sistemului, apelul de
proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a;
- Expunerea de motive a domnului primar 907/25.01.2019;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
V]zând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Potrivit prevederilor art.36 alin.( 2) lit.d, alin.(6) lit. a, pct.2, art.115, alin.(1) lit.b, din Legea nr. 215/ 2001, legea administra[iei
publice locale, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art.45 alin. ( 1,2 ) din Legea nr. 215/ 2001 legea administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
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HOT}R}|TE:
ART 1. Se aprob] proiectul MODERNIZARE |I EXTINDERE GR}DINI{A CU PROGRAM PRELUNGIT
@@PRICHINDEL@@JIBOU, Cod SMIS 123519 în vederea finan[]rii acestuia în cadrul Programului Opera[ional Regional 20142020, Axa prioritar] 10 Îmbun]t][irea infrastructurii educa[ionale, Prioritate de investi[ii 10.1 Investi[iile în educa[ie, \i
formare, inclusiv în formare profesional], pentru dobândirea de competen[e \i înv][are pe tot parcursul vie[ii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educa[ie \i formare, Obiectiv Specific 10.1 Cre\terea gradului de participare la nivelul educa[iei timpurii
\i înv][]mântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de p]r]sire timpurie a sistemului, apelul de proiecte nr.
POR/10/2017/10/10.1a
ART 2. Se aprob] valoarea total] a proiectului MODERNIZARE |I EXTINDERE GR}DINI{A CU PROGRAM PRELUNGIT
@@PRICHINDEL@@JIBOU, în cuantum de 6.418.481,69 lei (inclusiv TVA).
ART 3. Se aprob] contribu[ia de 2% din valoarea eligibil] a proiectului, în cuantum de 128.369,64 lei, reprezentând
cofinan[area proiectului MODERNIZARE |I EXTINDERE GR}DINI{A CU PROGRAM PRELUNGIT @@PRICHINDEL@@JIBOU.
ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot ap]rea pe durata implement]rii proiectului MODERNIZARE |I
EXTINDERE GR}DINI{A CU PROGRAM PRELUNGIT @@PRICHINDEL@@JIBOU, pentru implementarea proiectului în condi[ii
optime, se vor asigura din bugetul local ale Orasului Jibou.
ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implement]rii proiectului în condi[iile ramburs]rii/ decont]rii
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
ART 6. Se împuternice\te domnul primar ing. DAN GHIURCO s] semneze toate actele necesare \i contractul de finan[are
în numele ORASULUI JIBOU.
ART 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se 'ncredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul Management de Proiecte
\i Achizi[ii Publice.
ART 8. Prezenta se comunic] cu
-Institu[ia Prefectului- Jude[ul S]laj;
-dl.Primar;
-Compartimentul Management de Proiecte \i Achizi[ii Publice;
-Serviciul Buget, Finan[e, Contabilitate, Impozite \i taxe locale;
-Publicitate/dosar de \edin[];
-Dosar de \edin[]/Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR. 4
din 29.01.2019
privind vânzare lemn de foc c]tre popula[ie \i valorificarea unei cantit][i de mas] lemnoas]
pentru confec[ionat diverse obiecte
Consiliul Local al Orasului Jibou,
Avand 'n vedere
- raportul de specialitate nr. 204/09.01.2019 al domnului Sarkozi Paul viceprimar al ora\ului JIBOU, privind v`nzare
lemn de foc c]tre popula[ie utilizarea unei cantit][i de 25 mc de mas] lemnoas] pentru necesit][i proprii;
- Nota de fundamentare nr 198/09.01.2019 a pre[ului de v`nzare a lemnului de foc în sum] de 163 lei/mc pentru cele
dou] localit][i;
- expunerea de motive a domnului primar;
- avizul favorabil al comisiei sociale;
- Legea nr.46/2008 Codul Silvic;
- Art. 45 din HG nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate public] (art 45);
- Legea nr 273/2006 privind finan[ele publice locale, republicat];
- adresa Ocolului Silvic Jibou înregistrat] la UAT ora\ Jibou sub nr. 15.267/17.12.2018 prin care se comunic] Actul de
punere în valoare cu cantitatea de lemn de foc de 433 mc, din care 326 mc la Jibou \i 107 mc la Cuceu.
În conformitate cu prevederile art 38 alin 2 lit d, art 45 (3) din Legea nr 215/2001 privind administra[ia public] locale,
republicat];
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HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] vânzarea cantit][ii de 408 mc lemn de foc la pre[ul de 163 lei/mc pentru cele dou] localit][i Jibou \i Cuceu.
Art.2 Se aprob] utilizarea cantit][ii de 25 mc lemn pentru necesit][ile institu[iei.
Art.3 Se aprob] criteriile pentru vânzarea lemnului de foc \i actele doveditoare, astfel:
1. Cump]r]torul s] aib] domiciliul în UAT ora\ Jibou.
2. Cump]r]torul s] declare c] el \i familia nu de[in teren cu vegeta[ie forestier] în proprietate.
3. Cump]r]torul s] declare ca el/familia sa utilizeaz] numai lemn pentru înc]lzirea locuin[ei.
4. Cump]r]torul s] nu aib] datorii/restante la bugetul local
5. Cump]r]torul/familia nu a beneficiat de subven[ii la înc]lzirea locuin[ei \i venitul pe membru de familie s] nu
dep]\easc] suma de 1.000lei.
6. Cantitatea maxima care se poate vinde unei persoane singure sau familii este de 3 mc.
Acte doveditoare:
Familia sau persoana interesat] va depune o cerere adresat] Prim]ria ora\ului Jibou,dup] anun[ul dat publicit][ii care va con[ine:
- copie act de identitate
- declara[ie pe propria r]spundere c] familia/persoana singur] nu de[ine în proprietate p]dure.
- declara[ie pe propria r]spundere c] familia/persoana singur] utilizeaz] lemn pentru înc]lzire.
- declara[ie pe propria r]spundere c] familia/persoana singur] nu a beneficiat de subven[ii la înc]lzirea locuin[ei.
- acte doveditoare privind componen[a familiei \i acte doveditoare privind veniturile.
Art.4 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre comisia special constituit] în acest sens.
Art.5 Prezenta se comunic] cu:
- Domnul Primar;
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Mijloace de publicitate;
- Dosar hot]râri/dosar \edin[];
- Comisia prevazut] la art 4.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.6
din 29.01.2019
privind înfiin[area Centrului de zi de consiliere \i informare pentru alte persoane aflate în situa[ii
de nevoie, sub denumirea Centrul de zi de Consiliere \i Informare Jibou \i a Regulamentului de
organizare \i func[ionare a serviciului social de zi Centrul de zi de Consiliere \i Informare Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 411/15.01.2019 al Direc[iei de Asisten[] social];
- Acreditarea Prim]riei Ora\ului Jibou - Direc[ia de asisten[] social] ca furnizor de servicii sociale conform Certificatului
de acreditare seria AF nr. 005959 eliberat la data de 17.09.2018 de Ministerul Muncii \i Justi[iei Sociale;
Potrivit prevederilor:
-Art. 38-41din Legea nr. 292/2011 legea asisten[ei sociale;
-Art. 10 din legea nr. 197/2012 privind asigurarea calit][ii în domeniul serviciilor sociale;
- Proiectul @@Servicii Comunitare Integrate pentru o via[] de calitate-CIVIC proiect cofinan[at din Fondul European prin
Programul Opera[ional Capital Uman 2014-2020, Contract POCU/20/4.2/102223;
-Expunerea de motive a domnului Primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.( 2) lit. d, art.36, alin.( 6) lit.a) pct.2, art. 45 (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] înfiin[area Centrului de zi de consiliere \i informare pentru alte persoane aflate în situa[ii de nevoie, sub
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denumirea Centrul de zi de Consiliere \i Informare Jibou, situat în ora\ul Jibou, str. Avram Iancu, bl. G2, ap.7, acronim CZCI
'nfiin[at \i administrat de furnizorul Prim]ria orasuluiJibou-Direc[ia de asisten[] social] cu sediul 'n localitatea Jibou, str.
1Decembrie 1918, nr 16, jude[ul S]laj acreditat conform Certificatului de acreditare seria A.F. nr.005959 eliberat la data de
17.09.2018 de Ministerul Muncii \i Justi[iei Sociale.
Art.2 Se aprob] Regulamentul de Organizare \i func[ionare a serviciului social de zi @@Centrul de zi de Consiliere \i
Informare Jibou,@@ conform anexei, parte integrant] din prezenta.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul Primar \i Direc[ia de asisten[] social].
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dl. Primar;
- Compartimentul Organizare, salarizare Resurse Umane;
- Dosar de \edin[];
- Direc[ia de asisten[] social];
- Mass-media/publicitate.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI
Opri\ Maria
Anex]
la Hot]r`rea nr.6
din 29 ianuarie 2019

REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social de zi: @@Centrul de Zi de Consiliere \i Informare JIBOU@@
ART. 1. Defini[ie
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al Serviciului social @@Centrul de Zi de Consiliere \i Informare
JIBOU@@, aprobat prin documentul prin care a fost înfiin[at, \i anume Hotarare a Consiliului local în vederea asigur]rii func[ion]rii acestuia, cu
respectarea standardelor minime de calitate aplicabile \i a asigur]rii accesului persoanelor beneficiare la informa[ii privind condi[iile de admitere,
serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât \i pentru angaja[ii centrului \i, dup] caz, pentru
membrii familiei beneficiarilor, reprezentan[ii legali/conven[ionali, vizitatori.
ART. 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social @@Centrul de zi de consiliere \i informare pentru alte persoane aflate în situa[ii de nevoie JIBOU@@, (prescurtat Centrul de Zi de
Consiliere \i Informare JIBOU, acronim CZCI) cod serviciu social 8899CZ-PN-III, înfiin[at \i administrat de furnizorul PRIM}RIA ORA|ULUI
JIBOU-DIREC{IA DE ASISTEN{} SOCIAL}, cu sediul în Jibou, str. P-[a 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud. S]laj, acreditat conform Certificatului
de acreditare seria AF nr. 005959, eliberat la data de 17.09.2018 de Ministerul Muncii \i Justi[iei Sociale.
ART. 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social @@Centrul de Zi de Consiliere \i Informare JIBOU@@ este de a r]spunde nevoilor sociale, precum \i celor speciale,
individuale, familiale sau de grup, în vederea dep]\irii situa[iilor de dificultate, prevenirii \i combaterii riscului de excluziune social], promov]rii
incluziunii sociale \i cre\terii calit][ii vie[ii pentru persoanele aflate în situa[ii de nevoie.
ART. 4. Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social @@Centrul de Zi de Consiliere \i Informare JIBOU@@ func[ioneaz] cu respectarea prevederilor cadrului general de
organizare \i func[ionare a serviciilor sociale reglementat de Legea 292/2011, cu modific]rile ulterioare, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea
calit][ii în domeniul serviciilor sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum \i a regulamentelor-cadru de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale, precum \i legilor speciale Legea 272/2004, republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Legea 448/2006, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Legea 17/2000 privind asisten[a
social] a persoanelor vârstnice, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 2126 din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor f]r] ad]post, tinerilor care au p]r]sit sistemul de protec[ie a copilului \i
altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum \i pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat \i
cantinelor sociale, Anexa 6 (Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate
persoanelor adulte).
(3) Serviciul social @@Centrul de Zi de Consiliere \i Informare JIBOU@@ este înfiin[at prin:
Hot]rârea Consiliului Local al Ora\ului Jibou nr._______din_____________ \i func[ioneaz] în cadrul/subordinea Prim]riei Ora\ului JibouDirec[ia de Asisten[] Social]
ART. 5. Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul social @@Centrul de Zi de Consiliere \i Informare JIBOU@@ se organizeaz] \i func[ioneaz] cu respectarea principiilor generale care
guverneaz] sistemul na[ional de asisten[] social], precum \i cu principiile specifice care stau la baza acord]rii serviciilor sociale prev]zute în
legisla[ia specific], în conven[iile interna[ionale ratificate prin lege \i în celelalte acte interna[ionale în materie la care România este parte, precum
\i în standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prest]rii serviciilor sociale în cadrul @@Centrului de Zi de Consiliere \i Informare@@ sunt urm]toarele:
a) respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea \i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce prive\te egalitatea de \anse \i tratament, participarea egal],
autodeterminarea, autonomia \i demnitatea personal] \i întreprinderea de ac[iuni nediscriminatorii \i pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
c) asigurarea protec[iei împotriva abuzului \i exploat]rii persoanei beneficiare;
d) deschiderea c]tre comunitate;
e) asistarea persoanelor f]r] capacitate de exerci[iu în realizarea \i exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol \i statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont, dup] caz, de vârsta \i de gradul s]u de maturitate,
de discern]mânt \i capacitatea de exerci[iu*5);
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h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea permanent] pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza poten[ialului \i abilit][ilor persoanei beneficiare de a tr]i
independent;
k) încurajarea ini[iativelor individuale ale persoanelor beneficiare \i a implic]rii active a acestora în solu[ionarea situa[iilor de dificultate;
l) asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
m) asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentan[ilor legali cu privire la exercitarea drepturilor \i îndeplinirea obliga[iilor de între[inere;
o) primordialitatea responsabilit][ii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit][i de integrare social] \i implicarea activ] în
solu[ionarea situa[iilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unit][ii cu serviciul public de asisten[] social].
ART. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Vor beneficia de serviciile sociale acordate în @@Centrul de Zi de Consiliere \i Informare@@ pe durata proiectului @@Servicii Comunitare
Integrate Pentru o Via[] de Calitate- CIVIC@@ (termen de finalizare AUGUST 2020) cel pu[in urm]toarele categorii de persoane
a) 50 persoane beneficiare de îmbun]t][irea condi[iilor de locuit
b) 100 persoane cu vulnerabilit][i suplimetare (persoane cu dizabilit][i, vârstnici, femei îns]rcinate)
c) 30 beneficiari de contracte de subven[ie minimis/antreprenoriat
d) 90 persoane care s-au angajat pe durata proiectului
Pot fi beneficiari ai serviciului social persoane \i familii aflate în situa[ii de dificultate sau în risc de excluziune social], admise în GRUPUL
[INT] conform criteriilor de eligibilitate stabilite prin proiectul proiectului @@Servicii Comunitare Integrate Pentru o Via[] de Calitate- CIVIC@@,
proiect cofinan[at fin Fondul European prin Programul Opera[ional Capital Uman 2014-2020, Contract POCU/20/4.2/102223
(2) Condi[iile de acces/admitere în centru sunt urm]toarele:
a) acte necesare: C.I/B.I. original \i copie; alte documente în func[ie de nevoia semnalat] de beneficiar (documente medicale: adeverin[e,
referate de specialitate, certificate de încadrate în grad de handicap), sentin[e de divor[, hot]râri de plasament, acte privind proprietatea etc.
b) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor
*s] fac] parte din persoanele recrutate în GRUPUL TINT] al proiectului @@Servicii Comunitare Integrate Pentru o Via[] de Calitate- CIVIC@@
pe durata derul]rii acestuia.
*decizia de admitere este reprezentat] de includerea în G.T.
*contractul de servicii se încheie între beneficiar \i furnizorul se servicii
Pentru fiecare beneficiar, coordonatorul centrului întocme\te un dosar personal al beneficiarului,
care con[ine:
a) actele necesare înscrierii;
b) contractul pentru acordarea de servicii sociale;
c) fi\a de evaluare personal];
d) fi\a individual] de informare \i consiliere
-serviciile oferite în cadrul Centrului de Zi de Consiliere \i Informare sunt gratuite
(3) Condi[ii de încetare a serviciilor
*La încetarea situa[iei de nevoie
*La cererea beneficiarului
*Contractul de servicii sociale înceteaz] de drept dac] beneficiarul manifest] un comportament agresiv/ ostil fa[] de persoanalul sau fa[] de
ceilal[i beneficiari
*În cazul decesului beneficiarului.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Centrul de Zi de Consiliere \i Informare Jibou@@ au urm]toarele drepturi:
a) s] li se respecte drepturile \i libert][ile fundamentale, f]r] discriminare pe baz] de ras], sex, religie, opinie sau orice alt] circumstan[]
personal] ori social];
b) s] participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interven[ia social] care li
se aplic];
c) s] li se asigure p]strarea confiden[ialit][ii asupra informa[iilor furnizate \i primite;
d) s] li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia de dificultate;
e) s] fie proteja[i de lege atât ei, cât \i bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerci[iu;
f) s] li se garanteze demnitatea, intimitatea \i respectarea vie[ii intime;
g) s] participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) s] li se respecte toate drepturile speciale în situa[ia în care sunt minori sau persoane cu dizabilit][i.
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în @@Centrul de Zi de Consiliere \i Informare JIBOU@@ au urm]toarele obliga[ii:
a) s] furnizeze informa[ii corecte cu privire la identitate, situa[ie familial], social], medical] \i economic];
b) s] participe, în raport cu vârsta, situa[ia de dependen[] etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) s] contribuie, în conformitate cu legisla[ia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în func[ie de tipul serviciului \i de situa[ia lor material];
d) s] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal];
e) s] respecte prevederile prezentului regulament.
ART. 7. Activit][i \i func[ii
Principalele func[ii ale serviciului social @@Centrul de Zi de Consiliere \i Informare JIBOU@@ sunt urm]toarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. reprezint] furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiar];
2. ofer] consiliere \i informare comunit][ii marginalizate în urm]toarele domenii; asisten[] social], protec[ia copilului, presta[ii sociale,
s]n]tate public],, asigur]ri sociale, raporturi de munc], protec[ia consumatorului, drepturi \i obliga[ii civile, regimul propriet][ii, impozite \i taxe,
înv][]mânt, servicii publice.
b) de informare a beneficiarilor, poten[ialilor beneficiari, autorit][ilor publice \i publicului larg despre domeniul s]u de activitate, prin
asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. elaborarea de rapoarte de activitate;
2. afi\area de informa[ii utile beneficiarilor pe site-ul furnizorului, sau pe pagina web a institu[iei;
3. comunicate de pres], realizarea de materiale informative;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor \i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum \i de
prevenire a situa[iilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului
acestuia, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
d) de asigurare a calit][ii serviciilor sociale prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evalu]ri periodice a serviciilor prestate prin aplicare de chestionare (privind satisfac[ia
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beneficiarilor în raport cu serviciul primit);
e) de administrare a resurselor financiare, materiale \i umane ale centrului prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. realizarea de inventare a mijloacelor fixe pentru dot]rile centrului;
2. elaborarea necesarului de materiale consumabile în fiecare lun] calendaristic].
ART. 8. Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal
(1) Serviciul social @@Centrul de Zi de Consiliere \i Informare JIBOU@@ func[ioneaz] cu un num]r de 3 persoane, din care:
a) personal de conducere: coordonator centru 1;
b) personal de specialitate \i asisten[] 2;
Structura de personal este în confomitate cu cererea de finan[are a proiectului @@Servicii Comunitare Integrate Pentru o Via[] de CalitateCIVIC@@, proiect cofinan[at fin Fondul European prin Programul Opera[ional Capital Uman 2014-2020, Contract POCU/20/4.2/102223
ART. 9. Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere: coordonator centru
- coordonator centru, personal de specialitate (de executie), cu atributii de coordonare a activit][ii
(2) Atribu[iile personalului de conducere sunt:
a) asigur] coordonarea, îndrumarea \i controlul activit][ilor desf]\urate de personalul serviciului \i propune organului competent sanc[iuni
disciplinare pentru salaria[ii care nu î\i îndeplinesc în mod corespunz]tor atribu[iile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furniz]rii
serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b) elaboreaz] rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement]rii obiectivelor \i întocme\te inform]ri pe care le
prezint] furnizorului de servicii sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
d) colaboreaz] cu alte centre/al[i furnizori de servicii sociale \i/sau alte structuri ale societ][ii civile în vederea schimbului de bune practici, a
îmbun]t][irii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calit][ii serviciilor, precum \i pentru identificarea celor mai bune servicii care s]
r]spund] nevoilor persoanelor beneficiare;
e) întocme\te raportul anual de activitate;
f) asigur] buna desf]\urare a raporturilor de munc] dintre angaja[ii serviciului/centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice \i a num]rului de personal;
h) desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
i) ia în considerare \i analizeaz] orice sesizare care îi este adresat], referitoare la înc]lc]ri ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe
care îl conduce;
j) r]spunde de calitatea activit][ilor desf]\urate de personalul din cadrul serviciului \i dispune, în limita competen[ei, m]suri de organizare care
s] conduc] la îmbun]t][irea acestor activit][i sau, dup] caz, formuleaz] propuneri în acest sens;
k) organizeaz] activitatea personalului \i asigur] respectarea timpului de lucru \i a regulamentului de organizare \i func[ionare;
l) reprezint] serviciul în rela[iile cu furnizorul de servicii sociale \i, dup] caz, cu autorit][ile \i institu[iile publice, cu persoanele fizice \i juridice
din [ar] \i din str]in]tate, precum \i în justi[ie;
m) asigur] comunicarea \i colaborarea permanent] cu serviciul public de asisten[] social] de la nivelul prim]riei \i de la nivel jude[ean, cu alte
institu[ii publice locale \i organiza[ii ale societ][ii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
n) nume\te \i elibereaz] din func[ie personalul din cadrul serviciului, în condi[iile legii;
o) întocme\te proiectul bugetului propriu al serviciului \i contul de încheiere a exerci[iului bugetar;
p) asigur] îndeplinirea m]surilor de aducere la cuno\tin[] atât personalului, cât \i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de
organizare \i func[ionare;
q) asigur] încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
r) alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
(3) Func[iile de conducere se ocup] prin concurs sau, dup] caz, examen, în condi[iile legii.
(4) Candida[ii pentru ocuparea func[iei de conducere trebuie s] fie absolven[i cu diplom] de înv][]mânt superior în domeniul psihologie,
asisten[] social] \i sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolven[i cu diplom] de licen[] ai înv][]mântului
superior în domeniul juridic, medical, economic \i al \tiin[elor administrative, cu experien[] de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sanc[ionarea disciplinar] sau eliberarea din func[ie a conduc]torilor institu[iei se face în condi[iile legii.
ART. 10. Personalul de specialitate
(1) Personalul de specialitate:
a) asistent social (263501);
b) juristconsult (261102)
(2) Atribu[ii ale personalului de specialitate:
ASISTENT SOCIAL (cod COR 263501)
* Asigur] derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate
aplicabile \i a prezentului regulament;
* Cunoa\te temeinic cadrul legislativ specific compartimentului în care î\i desf]\oar] activitatea;
* Ofer] suport \i sprijin beneficiarilor
P]streaz] secretul de serviciu, în condi[iile legii;
* P]streaz] confiden[ialitatea în leg]tur] cu faptele, informa[iile sau documentele de care iacuno\tin[] în desf]\urarea activit][ii;
* D] dovad] de disciplin] atât în rela[iile cu cet][enii, cât \i în cadrul institu[iei în care î\i desf]\oar] activitatea;
* D] dovad] de calm, polite[e \i respect pe întreaga perioad] de realizare a rela[iei cu publicul;
* Manifest] o atitudine pozitiv] \i r]bdare în rela[ia cu beneficiarul;
* Formuleaz] r]spunsuri legale, complete \i corecte \i se asigur] c] acestea sunt în[elese de beneficiar;
* Îndrum] beneficiarul c]tre serviciul de specialitate în vederea ob[inerii de informa[ii detaliate care dep]\esc competen[ele structurii de asisten[];
* Îndepline\te cu profesionalism, corectitudine \i în mod con\tiincios sarcinile de serviciu \i se ab[ine de la orice fapt] care ar putea s] aduc]
prejudicii autorit][ii sau institu[iei publice în care î\i desf]\oar] activitatea;
* Colaboreaz] cu speciali\ti din alte centre în vederea solu[ion]rii cazurilor, identific]rii de resurse;
* Monitorizeaz] respectarea standardelor minime de calitate;
* Sesizeaz] conducerii centrului situa[ii care pun în pericol siguran[a beneficiarului, situa[ii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
* Întocme\te rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat];
* Face propuneri de îmbun]t][ire a activit][ii în vederea cre\terii calit][ii serviciului \i respect]rii legisla[iei;
* Alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
JURIST CONSULT (cod COR 261102)
* Asigur] derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate
aplicabile \i a prezentului regulament;
* Colaboreaz] cu speciali\ti din alte centre în vederea solu[ion]rii cazurilor, identific]rii de resurse;
* Manifest] o atitudine pozitiv] \i r]bdare în rela[ia cu beneficiarul;
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* Formuleaz] r]spunsuri legale, complete \i corecte \i se asigur] c] acestea sunt în[elese de beneficiar;
* Monitorizeaz] respectarea standardelor minime de calitate;
* Sesizeaz] conducerii centrului situa[ii care pun în pericol siguran[a beneficiarului, situa[ii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
* Întocme\te rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat];
* Face propuneri de îmbun]t][ire a activit][ii în vederea cre\terii calit][ii serviciului \i respect]rii legisla[iei;
* Alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
ART. 11.Finan[area centrului
Asigurarea resurselor necesare acord]rii serviciilor sociale cel pu[in la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile re realizeaz] conform
cererii de finan[are a proiectului@@Servicii Comunitare Integrate Pentru o Via[] de Calitate- CIVIC', proiect cofinan[at fin Fondul European prin
Programul Opera[ional Capital Uman 2014-2020, Contract POCU/20/4.2/102223
Dup] finalizarea perioadei de derulare a proiectului, func[ionarea centrului va fi asigurat] prin finan[are din bugetul local.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.9
din 29.01.2019
privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 5664/2012
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.633/18.01.2019 al Serviciului contabilitate prin care se propune aprobarea prelungirii
contractului de comodat nr.5664/2012;
- Cererea Asocia[iei @@Suntem p]rin[i nou] ne pas]@@ de prelungire cu doi ani de zile a contractului de comodat nr.5664/2012;
- expunerea de motive a domnului Primar \i avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local;
V]zând prevederile art.36 alin( 2) lit. d, art. 36 alin.( 6) lit. a pct. 2, art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat].
"n temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] prelungirea contractului de comodat nr. 5664/2012, având ca obiect utilizarea gratuita a unui spa[iu în
suprafa[] de 61,89 mp, proprietate a UAT Ora\ Jibou, situat în ora\ul Jibou, str. Stadionului, nr. 15/A pe o perioad] de doi ani
de zile Asocia[iei @@ Suntem p]rin[i, nou] ne pas]@@ prin act adi[ional.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Serviciul Contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Dl. Primar;
-Serviciul Contabilitate;
-Publicitate/dosar de \edin[];
-Asociatia@@ Suntem p]rin[i, nou] ne pas]@@

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.10
din 29.01.2019
privind aprobarea prelungirii a 5 contracte de închiriere teren, pe care sunt amplasate un
num]r de 5 copertine pe str.Parcului, ora\ul Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 627/17.01.2019 al Serviciului contabilitate prin care se propune aprobarea prelungirii a 5
contracte de închiriere teren pe care sunt amplasate 5 copertine;
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- solicitarea chiria\ilor de prelungire a contractelor de închiriere;
- expunerea de motive a domnului Primar;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local
V]zând prevederile art.36 alin.( 2) lit. b, art.36 alin.( 5) 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. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] prelungirea pe un an de zile a contractului de închiriere nr.539/2018 al c]rui obiect este un teren în
suprafa[] de 15 mp situat în ora\ul Jibou, str.Parcului, prin act adi[ional.
Art.2 Se aprob] prelungirea pe un an de zile a contractului de închiriere nr.540/2018 al c]rui obiect este un teren în
suprafa[] de 15 mp situat în ora\ul Jibou, str. Parcului, prin act aditional.
Art.3 Se aprob] prelungirea pe un an de zile a contractului de închiriere nr.541/2018 al c]rui obiect este un teren în
suprafa[] de 15 mp situat în ora\ul Jibou, str. Parcului, prin act adi[ional.
Art.4 Se aprob] prelungirea pe un an de zile a contractului de închiriere nr.542/2018 al c]rui obiect este un teren în
suprafa[] de 15 mp situat în ora\ul Jibou, str. Parcului, prin act adi[ional.
Art.5 Se aprob] prelungirea pe un an de zile a contractului de închiriere nr.543/2018 al c]rui obiect este un teren în
suprafa[] de 15 mp situat în ora\ul Jibou, str. Parcului, prin act adi[ional.
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar, Biroul urbanism \i Serviciul Contabilitate.
Art.7 Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj,;
- Dl. Primar ;
- Serviciul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public \i privat;
- Biroul urbanism;
- Publicitate/dosar de \edin[];

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.11
din 29.01.2019
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.1026/2018
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 94/21.01.2019 al Serviciului contabilitate prin care se propune aprobarea prelungirii contractului
de închiriere nr.1026/2018, cererea chiria\ului Magda\ Augustin de prelungire a contractului de închiriere;
- expunerea de motive a domnului Primar \i avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local;
V]zând prevederile art.36 alin(2) lit. b, art.36 alin.( 5) 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 (3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] prelungirea contractului de închiriere nr.1026/2018 pentru un an de zile pentru spa[iul comercial închiriat
situat în ora\ul Jibou, str.1Mai, nr. 22, la intrarea în pia[a agroalimentar] pentru comercializare de produse alimentare/
nealimentare, prin act adi[ional.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar, Biroul urbanism \i Serviciul Contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
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- Dl. Primar;
- Serviciul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public \i privat;
- Biroul urbanism;
- Publicitate/dosar de \edin[];
- Domnul Magda\ Augustin în calitate de chiria\.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.12
din 29.01.2019
privind aprobarea prelungirii contractului de 'nchiriere nr. 247/2018
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 453/16.01.2019 al Serviciului contabilitate prin care se propune aprobarea prelungirii
contractului de închiriere nr.247/2018, cererea chiria\ului de prelungire a contractului de închiriere;
- expunerea de motive a domnului Primar \i avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2, a Consiliului local;
V]zând prevederile art.36 alin.( 2) lit. b, art. 36 alin.( 5) 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. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] prelungirea contractului de închiriere nr.247/2018, pe o perioad] de un an de zile, pentru un teren
închiriat, în suprafa[] de 50 mp, în ora\ul Jibou, str Wesselenyi Miklos nr. 3, prin act adi[ional.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar Biroul urbanism \i Serviciul Contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Dl. Primar;
-Serviciul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public \i privat;
-Biroul urbanism;
-Publicitate/dosar de \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.13
din 29.01.2019
privind modificarea contractului de închiriere nr. 12.164/20.10.2010 în sensul major]rii suprafe[ei
închiriate în imobilul situat în str.Ronei nr 23 \i
prelungirea acestuia pe o perioad] de 1 an de zile, prin act adi[ional
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 778/22.01.2019 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului administrarea domeniului
public \i privat \i Serviciul contabilitate prin care se propune modificarea prin act adi[ional a contractului de închiriere nr.
12.164/20.10.2010 în sensul major]rii suprafe[ei închiriate în imobilul situat în str.Ronei nr. 23 \i prelungirea acestuia pe o
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perioad] de 1 an de zile numitului Rezmive\ Vasile cererea de prelungire f]cut] de chiria\;
- procesul verbal nr. 934/28.01.2019 al comisiei sociale de analizare a solicit]rilor de locuin[e;
- expunerea de motive nr. 779/22.01.2019 a domnului Primar;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local;
Potrivit prevederilor:
- OUG nr.40/1999 privind protec[ia chiria\ilor \i stabilirea chiriei pentru spa[iile cu destina[ia de locuin[e cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
-HG nr.310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spa[iile cu destina[ie de locuin[e
apar[inând domeniului public sau privat al statului sau al unit][ilor administrative teritoriale ale acestuia, precum \i pentru
locuin[ele de serviciu, locuin[ele de interven[ie \i c]minele pentru salaria[i ale societ][ilor comerciale, companiilor na[ionale,
societ][ilor na[ionale \i regiilor autonome.
V]zând prevederile art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
"n temeiul art. 45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] modificarea contractului de închiriere nr. 12.164/20.10.2010 încheiat cu chiria\ul Rezmive\ Vasile \i
so[ia sa în sensul major]rii suprafe[ei închiriate în imobilul situat în str.Ronei nr. 23, de la 24,50 mp la 34 mp, prelungirea
acestuia pe o perioad] de 1 an de zile, prin act adi[ional Se instituie obliga[ia pentru chiria\ de a preda spa[iul 'nchiriat 'n
termen de 30 de zile de la data notific]rii 'n cazul apari[iei unei oportunit][i de utilizare a acestuia de c]tre proprietar.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar, Biroul urbanism, amenajarea teritoriului,
administrarea domeniului public \i privat \i Serviciul Contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Dl. Primar;
-Serviciul Contabilitate;
-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public \i privat;
-Rezmive\ Vasile \i so[ia str. Ronei nr 23;
-Publicitate/dosar de \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI
Opri\ Maria
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