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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA nr.21
din 14 februarie 2018
privind adoptarea bugetului local al comunei S]rm]\ag, pe anul 2018
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj

Având în vedere:
- prevederile art.36 (2),lit.@@b@@, alin.(4), lit.@@a@@ \i ale art.45, alin.2 lit.@@a@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finan[ele publice locale precum \i ale Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe
anul 2017;
- Raportul Compartimentului buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane cu nr.814/7 februarie 2018 privind prevederile
bugetului local al comunei pe anul 2018, precum \i Expunerea de motive a primarului comunei S]rm]\ag nr.815/7 februarie 2018;
- Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr.981/14 februarie 2018;
În temeiul art.46(3)\i ale art.115,alin.@@1@@lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Consiliul local adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Aprob] bugetul consiliului local al comunei |]rm]\ag, judetul S]LAJ pe anul 2018 în sum] total] de 18.611.795
lei la partea de venituri, iar la partea de cheltuieli suma total] de 20.017.970 lei.
Art.2. Veniturile în sum] de 18.611.795 lei provin din:
a) Venituri proprii - 4.515.350 lei
b) Cote defalcate din impozitul pe venit - 869.000 lei
c) Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - 564.000 lei
d) Sume defalcate din Taxa pe valoarea ad]ugat] pentru finan[area cheltuielilor descentralizate(cheltuieli material pentru
înv][]mânt, ajutorul social, sus[inerea sistemului de protec[ie
a persoanelor cu handicap, eviden[a persoanelor) - 1.844.500 lei
e) Sume defalcate din Taxa pe valoarea ad]ugat] pentru drumuri - 30.500 lei
f) subven[ii pentru ajutor înc]lzire popula[ie - 4.000 lei
g) subven[ii de la alte administra[ii - 1.949.845 lei
h) sume pentru programe F.E.A.D.R - 8.834.600 lei
Art.3.Cheltuielile pe anul 2018, în sum] de 20.017.970 lei se repartizeaz] astfel:
a) Cheltuieli de personal - 3.880.550 lei
b) Cheltuieli materiale - 3.007.550 lei
c) Cheltuieli de capital -3.214.850 lei
d) Asisten[] social] - 897.500 lei
e) Proiecte cu finan[are din fonduri externe nerambursabile - 8.834.600 lei
f) alte cheltuieli cu asocia[ii \i funda[ii - 46.200 lei
g) dobând] - 26.350 lei
h) rambursare credit - 110.370 lei.
Art.4. Aprob] bugetul de venituri proprii atât la partea de venituri cât \i la partea de cheltuieli în sum] total] de 6.846 lei
pentru înv][]mânt. Excedentul anului 2017 în sum] de 2.864 lei, se utilizeaz] ca venit în anul 2018.
Art.5.(1) Suma de 2.021.083,69 lei reprezentând excedentul bugetului local al comunei pe anul 2017 va fi utilizat] dup]
cum urmeaz]: suma de 1.406.175 lei pentru finan[are din fonduri externe nerambursabile pentru proiectul integrat
@@DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA COMUNEI SARMASAG@@ MASURA 322. Diferen[a de 614.908,69 lei se va utiliza
în baza hotârâri consiliului local al comunei în anul 2018.
(2) Excedentul împrumutului contractat în sum] de 264.761,98 lei se va utiliza cu destina[ia ini[ial], respectiv pentru
achitarea cheltuielilor neeligibile la proiectele cu finan[are nerambursabil] implementate de comuna |]rm]\ag.
Art.6.Execu[ia bugetului local se realizeaz] sub controlul nemijlocit al primarului comunei, care va urm]ri permanent
realizarea veniturilor prev]zute.
Art.7.În vederea încadr]rii prevederilor de cheltuieli stabilite prin buget, primarul va veghea la folosirea sumelor alocate
de la buget cu respectarea legisla[iei financiare \i evitarea oric]ror forme de risip].
Art.8. Aprob] lista cheltuielilor de investi[ii pe anul 2018, conform anexei, anex] care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
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Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei, DOMBI ATTILA - JANOS.
Art.10. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Compartimentul buget, finan[e, contabilitate, impozite \i taxe locale;
- Domnului primar, DOMBI ATTILA-JANOS;
- Site - ul www. sarmasag.ro
- Cet][enii comunei;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Keresztes Jozsef-Robert

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA nr.23
din 14 februarie 2018
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospod]rire local]
pe raza comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S}LAJ
Având în vedere:
-prevederile art.36 (2), lit.@@c@@, alin. (5), lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-Raportul de specialitate nr. 847 din 9 februarie 2018 întocmit de viceprimarul comunei |]rm]\ag \i Expunerea de motive
nr. 848 din 9 februarie 2018 a primarului comunei |]rm]\ag;
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local cu nr.983/14 februarie 2018;
- prevederile OG nr.21/2002 privind gospod]rirea urbane \i rurale ale OG nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraven[iilor;
În temeiul art. 45 alin.(1) \i ale 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.l. Se aprob] Regulamentul de aplicare a normelor de gospod]rire local] pe raza comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj,
conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu data prezentei hot]râri î\i înceteaz] valabilitatea H.C.L nr.10/2010 cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] viceprimarul comunei |]rm]\ag, domnul KOVACS TIBERIU.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Primarul Comunei |]rm]\ag;
-Viceprimarul Comunei |]rm]\ag;
-site-ul www.sarmasag.ro;
-Dosar Hot]râri;
-Dosarul de \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Keresztes Jozsef-Robert

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela
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Anex]
la Hot]r`rea nr.23
din 14.02.2018

REGULAMENT
de aplicare a normelor de gospod]rire local] pe raza comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj

I.Dispozi[ii Generale
Potrivit prevederilor O.G. 21/30.01.2002 privind gospod]rirea localit][ilor urbane \i rurale, buna gospod]rire a acestora \i respectarea
normelor de igien], constituie o obliga[ie fundamental] a autorit][ilor administra[iei publice locale, a institu[iilor publice, agen[ilor economici \i
a altor persoane juridice, precum \i a cet][enilor. Ordonan[a de Guvern stabile\te astfel obliga[iile \i r]spunderile care revin autorit][ilor administra[iei
publice locale, institu[iilor publice, agen[ilor economici \i cet][enilor, pentru buna gospod]rire a localit][ilor, pentru instaurarea unui climat de
ordine \i cur][enie.
În temeiul art. 24 din actul normativ men[ionat, Consiliile locale \i consiliile jude[ene vor stabili, prin hot]râri adoptate în condi[iile Legii
administra[iei publice locale nr. 215/2001 \i ale Ordonan[ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven[iilor, faptele s]vâr\ite de
institu[iile publice, agen[ii economici, alte persoane juridice, precum \i de cet][eni, care constituie contraven[ii în domeniul bunei gospod]riri a
localit][ilor urbane \i rurale, \i sanc[iunile ce se pot aplica pentru acestea.
În acest sens, prezentul Regulament stabile\te si sanc[ioneaz] unele contraven[ii pe raza administrativ teritorial] a comunei |]rm]\ag, care s]
sistematizeze si s] cuprind] întreaga sfer] de servicii, activit][i, bunuri mobile si imobile apar[inând domeniului public si privat al comunei
|]rm]\ag si sa creeze cadrul legal necesar ce are ca efect combaterea activit][ii de degradare, distrugere sau depreciere a calit][ii acestora.
Temeiul legal îl constituie prevederile art. 24 din O.G nr. 21/2002 privind gospod]rirea localit][ilor urbane si mrale, cu modific]rile si
complet]rile ulterioare, ale art. 2, alin. (2) si ale art. 8, alin. (2) lit. d) din Ordonan[a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven[iilor,
cu modific]rile si complet]rile ulterioare.
Art. 1. În acest context, Consiliul Local \i Comuna |]rm]\ag au obliga[ia s] asigure:
- m]suri necesare pentru protec[ia s]n]t][ii publice cu sprijinul \i sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;
- m]suri pentru conservarea \i protec[ia mediului;
- prevenirea polu]rii accidentale a mediului sau a surselor \i cursurilor de ap] prin depozitarea necontrolat] a de\eurilor de c]tre agen[ii
economici sau de c]tre cet][eni;
- realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport \i prelucrare a de\eurilor \i gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale
de depozitare;
- respectarea prevederilor legale \i a documenta[iilor de amenajarea teritoriului \i urbanism aprobate, precum \i a normelor privind
executarea construc[iilor;
- cur][enia str]zilor \i a celorlalte locuri publice, îndep]rtarea z]pezii, a ghe[ii de pe str]zi \i trotuare, colectarea \i depozitarea rezidurilor
menajere \i stradale, sortarea \i valorificarea resurselor material refolosibile;
- repararea \i între[inerea str]zilor, a drumurilor, podurilor, pode[elor, cur][area \i amenajarea \an[urilor, modernizarea drumurilor existente;
- m]turatul, sp]latul c]ilor publice, între[inerea spa[iilor verzi \i a parcurilor:
- finalizarea construc[iilor începute;
- între[inerea în bun] stare a construc[iilor existente, repararea \i zugr]virea periodic] a acestora;
- organizarea de ac[iuni pentru salubrizarea \i igenizarea localit][ii;
- între[inerea digurilor \i a malurilor, a cursurilor de ap]. executarea lucr]rilor de protec[ie \i între[inere a albiilor, executarea altor lucr]ri de
protec[ie contra inunda[iilor,
- asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre \i prevenirea polu]rii apelor;
- repararea. între[inerea \i modernizarea re[elei de distribu[ie a apei: canalizarea \i epurarea apelor uzate \i pluviale
- amenajarea potrivit planului urbanistic general \i între[inerea spa[iilor verzi, a parcurilor, a terenurilor de sport \i dejoac] pentru copii, a
celorlalte locuri publice \i de agreement;
- p]strarea cur][eniei \i respectarea normelor igienico-s ani tare în unit][ile de cultur] \i de sport;
- p]strarea, conservarea, repararea \i restaurarea, în condi[iile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei |]rm]\ag;
- precolectarea, colectarea, transportul \i depozitarea reziduurilor solide, cu excep[ia de\eurilor toxice, periculoase, \i a celor cu regim special;
- înfiin[area \i administrarea depozitelor ecologice de reziduuri \i producerea de compost; preselectarea \i organizarea recicl]rii de\eurilor;
dezinsec[ia, dezinfecta \i deratizarea localit][ilor.
II.Obliga[iile institu[iilor publice, ale agen[ilor economici \i ale celorlalte persoane juridice
Art. 2. Institu[iilor economice, agen[ilor economici \i celorlalte persoane juridice le revin urm]toarele obliga[ii;
-s] între[in] în stare corespunz]toare imobilele în care î\i desf]\oar] activitatea, prin efectuarea lucr]rilor de repara[ii, amenaj]ri \i a altor
lucr]ri specifice;
-s] asigure repararea, sp]larea geamurilor \i a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, între[inerea firmelor \i a fa[adelor imobilelor în care î\i
desf]\oar] activitatea, inclusiv sp]larea, cur][area \, zugr]virea periodic] a acestora;
-s] asigure cur][enia la locurile de depozitare a materialelor în cur[ile interioare \i pe celelalte terenuri pe care le de[in, precum \i pe c]ile de acces;
-s] asigure igiena în imobilele \i incintele de[inute, sub orice form], prin activit][i de cur][are, dezinsec[ie \i deratizare;
-s] depoziteze corespunz]tor reziduurile menajere, industriale, agricole, precum \i materialele refolosibile;
-s] efectueze \i s] men[in] cur][enia trotuarelor, a p]r[ii carosabile a str]zii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc \i s] îndep]rteze
z]pada \i ghea[a de pe trotuarele din dreptul imobilelor \i incintelor în care î\i desf]\oar] activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale:
-s] respecte m]surile stabilite de Consiliul Local al comunei |]rm]\ag pentru asigurarea igienei publice \i cur][eniei în localit][i;
-s] asigure cur][area mijloacelor de transport \i a utilajelor la intrarea pe drumurile publice;
-s] încheie contracte de preluare transport \i neutralizarea reziduurilor menajere cu societatea de salubrizare (daca nu exista o alta forma de
plata a taxei de salubrizare). Contractele vor fi încheiate în mod distinct atât pentru sediile sociale cât \i pentru celelalte sedii secundare (agen[ii,
pucte de lucru sau alte asemenea sedii) aflate pe raza U.A.T. |]rm]\ag
III. Obliga[iile cet][enilor
Art. 3. În aplicarea prevederilor prezentei ordonan[e, cet][enilor le revin urm]toarele obliga[ii:
-între[inerea \i cur][enia locuin[elor pe care le de[in în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospod]re\ti, a cur[ilor \i împrejurimilor acestora;
-cur][area fa[adelor locuin[elor \i a altor construc[ii amplasate la frontul str]zii \i zugr]virea periodic] a acestora, potrivit m]surilor stabilite de
Consiliul Local;
-finalizarea construc[iilor începute, pe baza autoriza[iilor eliberate de primar, în condi[iile \i în termenele stabilite de acestea;
-repararea \i între[inerea instala[iilor aferente imobilelor;
-men[inerea cur][eniei pe trotuare, pe partea carosabil] a str]zii sau a drumului, pe por[iunea din dreptul gospod]riei \i a locurilor de parcare
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pe care le folosesc;
-îndep]rtarea z]pezii \i a ghe[ii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
-p]strarea cur][eniei pe arterele de circula[ie, în pie[e, târguri \i oboare, în parcuri, locuri de joac] pentru copii \i în alte locuri publice:
-respectarea m]surilor stabilite de Consiliul Local al comunei |]rm]\ag pentru asigurarea igienei publice \i a cur][eniei în localit][i;
-depozitarea reziduurilor menajere \i a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorit][ile administra[iei publice locale;
-cur][area mijloacelor de transport îa intrarea acestora pe drumurile publice:
-p]strarea \i folosirea corespunz]toare a pieselor de joac] pentru copii sau alte asemena dot]ri amplasate pe domeniul public;
-s] încheie contracte de preluare transport \i neutralizarea reziduurilor menajere cu societatea de salubrizare ( daca nu exista o alta forma de
plata a taxei de salubrizare)
- s] asigure cur][area mijloacelor de transport \i a utilajelor la intrarea pe drumurile publice;
IV.SANC{IUNI
Art. 4. (1) Constituie contraven[ie urm]toarele fapte, dac] nu au fost s]vâr\ite în altfel de condi[ii încât, potrivit legii penale, s] fie considerate
infrac[iuni \i se sanc[ioneaz] cu amend], dup] cum urmeaz]:
(2) Constituie contraven[ie \i se sanc[ioneaz] cu amend] de la 500 Iei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei îa 2500 lei pentru
persoane juridice urm]toarele fapte:
a) neîntre[inerea cur][eniei \i igienei în sedii de firme, în locuin[e, în anexele gospod]re\ti, în cur[i \i în gr]dini, precum \i pe alte terenuri pe
care le de[in, împiedicând prin aceasta convie[uirea în condi[ii civilizate a colocatarilor \i vecinilor;
b) neasigurarea. potrivit legii, a lucr]rilor de zugr]vire \i vopsire a p]r[ilor exterioare ale cl]dirilor, neînlocuirea jgheaburilor \i burlanelor
degradate, precum \i neefectuarea unor lucr]ri de repara[ii \i între[inere la fa[ada imobilelor, creând astfel un aspect inestetic zonei respective;
c) neîntre[inerea cur][eniei pe trotuarele aferente imobilelor, a locurilor de parcare pe care Ia de[in sau la folosesc;
d) arderea de resturi vegetale \i menajere sau de alt] natur], în cur[i, pe str]zi, pe terenuri apar[inând domeniului public sau privat al statului,
cât \i pe terenuri proprietate privat];
e) comercializarea \i consumul semin[elor pe str]zi sau în alte locuri publice;
f) necur][irea z]pezii \i ghe[ii imediat dup] depunere sau pân] la ora 10- diminea[a de pe trotuarele \i rigolele din fa[a imobilelor pe care le
de[in sau administreaz]. Z]pada sau ghea[a rezultate se depoziteaz] la o distan[] de 0.30 m de bordura carosabilului. în cazul form]rii poleiului,
trotuarele vor fi pres]rate cu nisip sau rumegu\. De asemenea, acolo unde func[ioneaz] societ][i comerciale, obliga[iile prev]zute mai sus revin
acestora, pe toat] durata func[ion]rii lor;
g) aruncarea gunoaielor si a mucurilor de tigari pe spatiile apar[inând domeniului public/privat al comunei;
h) neasigurarea cur][eniei permanente a rigolelor din perimetrul imobilelor in care locuiesc sau pe care le folosesc in alt scop;
i) blocarea aleilor pietonale sau a p]r[ii carosabile prin montarea unor bariere în vederea devierii circula[iei auto sau pietonale, f]r] acordul
comunei |]rm]\ag;
j) împrejmuirea sau rezervarea unor suprafe[e apar[inând domeniului public f]r] autorizare legal];
k) amenajarea de terase pe domeniul public f]r] aprobare sau pe suprafe[e mai mari decât cele aprobate;
1) nesemn aii zarea \i neîmprejmuirea cl]dirilor care nu mai prezint] siguran[] în exploatare;
Art. 5.Constituie contraven[ie \i se sanc[ioneaz] cu amend] de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice \i de la 1500 lei la 2500 lei pentru
persoane juridice urm]toarele fapte:
a) aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum \i în alte locuri publice a reziduurilor menajere \i vegetale, a molozului \i a altor
reziduuri, a bunurilor materiale de orice fel, ca: utilaje, ambalaje, tonete. chio\curi, mese, construc[ii metalice, materiale de construc[ii de orice fel,
caroseriide autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, dezmembrate par[ial sau total, cu sau f]r] numere de înmatriculare.
Depozitarea materialelor de construc[ii \i montajul schelelor pe trotuare, carosabil, zone verzi, în vederea execut]rii lucr]rilor de construc[ii
sau repara[ii se va putea realiza numai dup] aprobarea solicit]rii scrise, a pl][ii taxelor legale \i emiterea autoriza[iei de c]tre compartimentele de
specialitate ale comunei |]rm]\ag.
Caroseriile vehiculelor f]r] num]r de înmatriculare depozitate pe domeniul public se vor ridica \i transporta de c]tre comuna |]rm]\ag proprietarul va suporta sanc[iunea prev]zut] de art. 5. precum \i taxele legale pentru ocuparea domeniului public.
Autovehiculele de orice fel, degradate, avariate, dezmembrate total sau par[ial, cu numere de înmatriculare, înmatriculate în [ar] sau în
str]in]tate, abandonate pe domeniul public, se vor identifica de c]tre inspectorii din cadrul Poli[iei Locale sau din aparatul de specialitate al
primarului comunei |]rm]\ag - proprietarul va suporta sanc[iunea prev]zut] de art. 5 precum \i taxele legale pentru ocuparea domeniului public.
b) parcarea pe o perioad] mai lung] de 15 zile a autovehiculelor avariate sau defecte pe carosabiliul str]zilor, împiedicând executarea lucr]rilor
de salubrizare;
c) expunerea prin lipire a afi\elor sau anun[urilor publicitare în alte locuri decât panourile de afi\aj, precum \i scrierea pe cl]diri sau
monumente de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de însemne de orice natur];
d) distrugerea sau deteriorarea prin lovire sau incendiere a europubelelor, co\urilor de hârtii stradale, b]ncilor, indicatoarelor de circula[ie,
panourilor de afi\aj, refugii de c]l]tori, piesele din jocurile pentru copii \i alte asemenea dot]ri amplasate pe domeniul public.
- persoana contavenient] va fi obligat] la repararea integral] a prejudiciului cauzat.
e) men[inerea de firme sau reclame deteriorate ori inestetice pe fa[a de ori acoperi\urile imobilelor, precum \i pe panourile speciale de afi\aj
\i reclame afi\ate pe domeniul public;
f) executarea de repara[ii auto, mecanice \i de tinichigerie pe domeniul public (carosabilul str]zilor, parc]ri, trotuare, zone verzi), precum \i
p]tarea acestora cu combustibili, lubrifian[i, vopsele;
g) atingerea adus] prestigiului sau amenin[area s]vâr\it] împotriva func[ionarului public împuternicit s] constate \i s] aplice prevederile prezentei
hot]râri, împiedicarea sub orice form] a agentului constatator de c]tre persoanele prezente la fa[a locului de a lua m]suri de sanc[ionare a contravenientului;
h) neluarea de c]tre persoanele fizice \i juridice a m]surilor de împrejmuire \i salubrizare a terenurilor pe care le de[in, în calitate de proprietari
sau administratori;
i) expunerea \i comercializarea produselor de orice fel pe terenul apar[inând domeniului public sau privat al comunei |]rm]\ag, f]r] a de[ine
o autoriza[ie în acest sens;
j) deversarea apei din instala[iile sanitare sau de canalizare pe str]zi, trotuare sau zone verzi în cazul interven[iei la acestea;
k) deversarea materialelor toxice, inflamabile sau explozive pe str]zi, trotuare sau zone verzi, pe malurile apelor curg]toare sau în alte locuri
publice, precum si efectuarea de lucr]ri de între[inere sau repara[ii la autovehicule în aceste locuri dac] prin aceasta se produc scurgeri de
combustibili, ulei sau alte lichide specifice;
IV.1. Contraven[ii privind nerespectarea de c]tre persoanele fizice a normelor privind cre\terea \i de[inerea de animale \i p]s]ri altele decât cele
de agrement pe raza comunei |]rm]\ag
Art. 6. Constituie contraven[ie \i se sanc[ioneaz] cu amend] de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice \i de la 1000 lei la 1500 lei pentru
persoane juridice urm]toarele fapte:
a) neevacuarea ritmic] a reziduurilor animaliere colectate în fosa septic] creând astfel disconfort vecinilor. Fosa septic] va fi amplasat] la o
distan[] de 10 m fa[a de cea mai apropiat] locuin[],
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conform reglement]rilor igienico-sanitare în vigoare, betonata \i prev]zut] cu capac;
b) depozitarea reziduurilor rezultate din cre\terea animalelor \i p]s]rilor în alte locuri stabilite decât cele stabilite de comuna |]rm]\ag;
c) p]\unatul animalelor de orice fel pe raza comunei |]rm]\ag,cu excep[ia zonelor special amenajate în acest sens (islazuri);
d) circula[ia animalelor nesupravegheate pe drumurile publice creând astfel un pericol iminent pentru siguran[a circula[iei auto \i
pietonale.
IV.2. Contraven[ii privind nerespectarea de c]tre persoanele fizice a normelor privind de[inerea, cre\terea \i circula[ia câinilor în
comuna |]rm]\ag
Art. 7. Constituie contraven[ie \i se sanc[ioneaz] cu amend] de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 1500 lei pentru
persoane juridice urm]toarele fapte:
a) nevaccinarea anual] contra turb]rii, câinilor mai mari de 3 luni;
b) necur][irea de c]tre proprietarii câinilor a excrementelor l]sate în locurile publice;
c) l]sarea în libertate pe domeniul public sau privat al comunei |]rm]\ag al câinilor de orice fel;
d) împiedicarea prinderii câinilor f]r] st]pân de c]tre persoanele autorizate de comuna |]rm]\ag
e) organizarea \i participarea la lupte de câini se sanc[ioneaz] contraven[ional cu amend] cuprins] între 1000 lei \i 2500 lei.
IV.3 Contraven[ii privind nerespectarea de c]tre agen[ii economici, institu[ii si persoane fizice a normelor privind buna gospod]rire \i
men[inere a esteticii comunei
Art. 8. Constituie contraven[ie \i se sanc[ioneaz] cu amend] de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 1500 lei pentru
persoane juridice urm]toarele fapte:
a) neasigurarea cur][irii geamurilor \i vitrinelor, neînlocuirea celor sparte, neîntre[inerea firmelor \i fa[adelor cl]dirilor, magazinelor, tonetelor,
chio\curilor unde î\i desf]\oar] activitatea:
b) neamplasarea de c]tre agen[ii economici la fiecare intrare din strad] la punctele de lucru sau sediul unde î\i desf]\oar] activitatea, a unui co\
pentru ambalaje \i [ig]ri.Procurarea acestora se va face în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hot]râri.
c) nep]strarea cur][eniei la locurile de depozitare a reziduurilor menajere;
d) nepredarea de\eurilor periculoase rezultate din activitatea sanitar] de stat \i particular] (spitale, policli-nici, cabinete medicale de stat sau private).
e) neîncheierea contractului de prest]ri servicii de salubritate pentru ridicarea gunoiului menajer de c]tre agen[ii economici de pe raza
comunei |]rm]\ag cu operatorul de transport. Agen[ii economici sunt obliga[i s]-\i procure containere pentru depozitarea gunoiului
menajer.
f) blocarea cu vehicule a accesului sau ie\irii din parcare sau din propriet][i, indiferent de titularul dreptului de proprietate;
g) sp]larea autovehiculelor pe domeniul public;
h) folosirea parcurilor de pe raza comunei |]rm]\ag sau stationarea/oprirea in incinta acestora in intervalul orar 22,00-06,00.
i) gararea tractoarelor,utilajelor agricole si altor mijloace de transport este interzis pe partea carosabile,trotuare,\anturi sau in zone de siguran[]
a drumurilor numai 'n locuri special amenajate.
IV.4. Contraven[ii privind nerespectarea de c]tre societ][ile de salubrizare a normelor privind colectarea reziduurilor menajere \i
salubritatea str]zilor
Art. 9 Constituie contraven[ie \i se sanc[ioneaz] cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice si de la 1500 lei la 2000 lei pentru
persoane juridice urm]toarele fapte:
a) necolectarea rezidurilor menajere conform frecven[ei \i în zilele programate prev]zute în graficul de colectare, manipularea necorespunz]toare
a recipien[ilor de colectare de c]tre angaja[i provocând deteriorarea acestora, precum \i nesalubrizarea spa[iilor pe care sunt amplasate;
b) necolectarea în aceea\i zi a reziduurilor rezultate din executarea lucr]rilor de salubrizare stradal];
c) aruncarea resturilor menajere si a gunoaielor de orice fel pe albiile râurilor, a malurilor si cursurilor de ape ce traverseaz] comuna
|]rm]\ag;
d) neluarea m]surilor de acoperire \i etan\ei zare a autovehiculelor de transport a reziduurilor menajere \i stradale pentru a evita pierderea \i
împr]\tierea acestora pe c]ile publice;
e) neluarea m]surilor de sp]lare \i dezinfec[ie a utilajelor de colectare \i transport a reziduurilor menajere \i stradale, cel pu[in de dou] ori pe
lun] în sezonul cald \i trimestrial în sezonul rece;
g) neoperarea de c]tre societatea de salubrizarela nivelul indicatorilor de performanta si eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea
serviciilor
IV.5.Contraven[ii privind nerespectarea normelor privind executarea lucr]rilor de construc[ii, repara[ii \i demol]ri la cl]diri, a lucr]rilor de
repara[ii \i interven[ii pe carosabiliul str]zii
Art. 10. Constituie contraven[ii \i se sanc[ioneaz] cu amend] de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice si de la 1500 lei la 2000 lei pentru
persoane juridice urm]toarele fapte:
a) neîmprejmuirea incintelor de contruc[ii sau repara[ii a \antierului lucr]rilor în execu[ie \i neluarea m]surilor de salubrizare \i între[inere a
cur][eniei în jurul împrejmuirilor.
Rulotele sau containerele mobile de construc[ii cu orice destina[ie se vor amplasa numai în interiorul incintelor, iar când acest lucru nu este
posibil, acestea se pot amplasa \i pe domeniul public dup] achitarea taxelor legale si ob[inerea autoriza[iei de depozitare;
b) nesalubrizarea în aceea\i zi a suprafe[elor de carosabil sau trotuar pe care se execut] lucr]ri de construc[ii sau repara[ii a acestora sau
interven[ii la gospod]ria subteran];
c) neîn\tiin[area compartimentelor de specialitate din cadrul comunei |]rm]\ag despre lucr]rile de construc[ii de orice fel de unde rezult]
p]mânt, moloz, sau alte asemenea reziduuri, în vederea stabilirii tra-seelor pentru transportul \i depozitarea acestora;
d) neasigurarea cur][eniei autovehiculelor de noroi sau alte reziduuri pentru a nu murd]ri c]ile publice, înainte de ie\irea acestora din zona
construibil], din sta[iile de betoane sau alte asemenea locuri;
e) neasigurarea cur][eniei c]ilor publice din zona de construc[ii, inclusiv a p]r[ilor din calea public], care sunt cuprinse în incinta acesteia;
f) închiderea \i ocuparea str]zilor f]r] plata taxelor legale \i tar] autoriza[ie, în vederea execut]rii de lucr]ri de construc[ii de orice fel.
Sunt exceptate de la aceast] prevedere societ][ile care execut] lucr]ri de interven[ie la gospod]ria subteran] cu respectarea prevederilor
prezentei hot]râri;
g) neinstalarea \i nemen[inerea la loc vizibil unde se efectueaz] lucr]rile pân] la închiderea \antierului, a unui panou în care s] se indice
denumirea, sediul \i num]rul de telefon al proiectantului,beneficiarului, executantului \i numele \efului punctului de lucru.
h) nesemnalizarea si neîmprejmuirea cl]dirilor care nu mai prezint] siguran[] în exploatare
IV.6. Contraven[ii privind nerespectarea de c]tre cet][eni, societ][ii comerciale, regii autonome, organiza[ii \i institu[ii, a normelor cu privire
Ia între[inerea \i p]strarea cur][eniei parcurilor, scuarurilor, zonelor verzi, cl]dirilor, locuin[elor, anexelor gospod]re\ti, arterelor de circula[ie,
cimitirelor \i locurilor publice, precum \i a împrejmuirilor acestora
Art 11. Constituie contraven[ie \i se sanc[ioneaz] cu amend] de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 Iei pentru
persoane juridice urm]toarele fapte:
a) t]ierea ori scoaterea din r]d]cini, f]r] aprobarea compartimentelor de specialitate ale comunei |]rm]\ag, de arbori, puie[i, l]stari, cu sau iar]
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ridicarea acestora;
b) însu\irea de arbori doborâ[i de fenomene naturale sau de arbori care au fost t]ia[i sau sco\i din r]d]cini, f]r] aprobarea compartimentelor
de specialitate din cadrul comunei |]rm]\ag;
c) circula[ia cu scutere, autovehicule sau motociclete în parcuri \i pe zone verzi:
d) întreruperea curentului electric sau stingerea f]r] drept a l]mpilor ce servesc la iluminatul public pe str]zi, în parcuri, s]li de spectacol sau
în alte locuri publice;
e) cosirea f]r] autoriza[ie a ierbii parcurilor scuarurilor \i gr]dinilor publice;
f) distrugerea zonelor verzi prin rupere, c]lcare, t]iere sau prin orice alte mijloace;
g) distrugerea de zone verzi amenajate cu trandafiri, arbori, arbu\ti sau alte plante;
h) distrugerea zonelor verzi din jurul imobilelor prin cosit \i strâns resturi vegetale din comuna |]rm]\ag;
i) împr]\tierea, aruncarea sau folosirea de substan[e toxice sau momeli otr]vite pe terenurile agricole, care apar[in comunei |]rm]\ag, fara
asigurarea m]surilor de protec[ie a faunei.
Art. 12. Constituie contraven[ie \i se sanc[ioneaz]cu amend] de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice \i de la 1500 lei la 2000 lei pentru
persoane juridice urm]toarele fapte:
a) degradarea sau murd]rirea statuilor sau grupurilor statuare, a monumentelor din cimitire \i alte locuri publice, precum \i a mobilierului
urban \i a jocurilor din parcurile, scuarurile, zonele verzi amplasate pe raza comunei |]rm]\ag;
b) schimbarea destina[iei zonelor verzi apar[inând domeniului public, f]r] avizul compartimentelor de specialitate din cadrul comunei
|]rm]\ag;
c) efectuarea lucr]rilor de t]iere \i defri\are a arborilor, arbu\tilor \i r]sadurilor de flori, în vederea efectu]rii unor lucr]ri edilitar gospod]re\ti,
f]r] avizul comprtimentelor de specialitate;
d) neefectuarea plant]rii arborilor sau arbu\tilor pentru refecerea zonelor verzi - în termenele \i pe amplasamentele stabilite de c]tre inspectorii
comunei |]rm]\ag;
e) neefectuarea lucr]rilor de reamenajare a zonelor verzi (prin lucr]ri specifice de gazonare, plantare flori \i gard viu) ca urmare a efectu]rii
lucr]rilor edilitar - gospod]re\ti.
Contravenientul va suporta contravaloarea lucr]rilor de refacere a zonei verzi \i materialul dendro - floricol evaluat în conformitate cu
prevederile legale.
IV.7. Contraven[ii privind neefectuarea lucr]rilor de dezinsec[ie \i deratizare de c]tre persoanele fizice \i juridice pe raza comunei
|]rm]\ag
Art 13.Constituie contraven[ie \i se sanc[ioneaz] cu amend] de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 lei pentru
persoane juridice urm]toarele fapte:
a) neefectuarea lucr]rilor de dezinsec[ie \i deratizare în cadrul programului anual, \i ori de câte ori se impune;
b) împiedicarea sau neefectuarea lucr]rilor de dezinfec[ie, dezinsec[ie \i deratizare prin societ][ile comerciale agreate \i autorizate de autorit][ile
abilitate;
c) folosirea de substan[e pentru combaterea insectelor \i roz]toarelor, altele decât cele testate \i cuprinse în lista aprobat] de Ministerul
S]n]t][ii
IV.8.Contraven[ii privind nerespectarea de c]tre persoanele fizice \i juridice a normelor privind desf]\urarea corespunz]toare a activit][ilor de
comer[ de pe raza comunei |]rm]\ag
Art. 14. Constituie contraven[ie \i se sanc[ioneaz] cu amend] de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 lei pentru
persoane juridice urm]toarele fapte:
a) comercializarea produselor pe c]ile de acces destinate circula[iei precum \i blocarea c]ilor de acces în mod nejustificat;
b) comercialiarea neautorizat] de produse de c]tre societ][i comerciale, agen[i economici, persoane fizice, etc.
c) comercializarea produselor de origine animal] în afara spa[iilor special amenajate;
d) sacrificarea animalelor pe domeniul public/privat al comunei |]rm]\ag,destinate vânz]rii, în afara locurilor special amenajate, cu
respectarea strict] a normelor sanitar- veterinare; în acest sens este interzis cu des]vâr\ire sacrificarea animalelor în spa[iile deschise sau în alte
locuri publice;
e) comercializarea neautorizat] a b]uturilor alcoolice, precum \i consumarea acestora pe
domeniul public/privat al comunei |]rm]\ag;
f) vânzarea ambulanta de preparate alimentare calde sau reci (inclusiv a porumbului fiert) pe domeniul public/privat al comunei |]rm]\ag;
g) comercializarea ciupercilor din flora spontan], excep[ie f]când ciupercile ob[inute în spa[iile special amenajate, pentru care s-a ob[inut
avizul fitosanitar;
h) comercializarea substan[elor toxice \i inflamabile, precum \i utilizarea artificiilor \i petardelor pe domeniul public/privat al comunei
|]rm]\ag, fara autoriza[ie in acest sens;
i) comercializarea produselor etnobotanice;
j) vânzarea de produse de orice fel f]r] sa fie afi\ate pre[urile de comercializare;
Art.15. Constituie contraven[ie \i se sanc[ionez] cu amend] de la 1000 lei la 1500 lei u pentru persoane fizice \i de la 1000 lei la 2000 lei pentru
persoane juridice urm]toarele fapte:
a) depozitarea pe domeniul public/privat al comunei |]rm]\ag, a bunurilor materiale de orice fel, ca:utilaje,ambalaje, tunete, chio\curi, mese.
construc[ii metalice, materiale de construc[ii de orice fel. caroserii de autovehicule, autovehicule de orice tel! degradate, avariate, dezmembrate
par[ial sau total, cu sau fâr] numere de înmatriculare.
Art.16. Pentru protejarea mediului înconjur]tor, urm]toarele fapte constituie contraven[ii \i se sanc[ionez] cu amend] de la 1000 lei la 1500
lei u pentru persoane fizice \i de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice:
a) aruncarea sau depozitarea gunoaielor sau de\eurilor de orice fel în alte locuri decât cele special amenaja-te,aruncarea gunoiului menajer în
pubelele de gunoi stradal sau în alte pubele decât cele repartizate, precum si aruncarea de de\euri de lemn sau rezultate din construc[ii (moloz,
c]r]mizi, bol tari, etc.) la pubelele des-tinate pentru gunoi menajer;
b) aprinderea de\eurilor de orice fel în recipiente de colectare, în locuri publice sau în orice alte locuri dac] se produce disconfort sau poluare,
precum si folosirea ca si combustibil pentru înc]lzirea locuin[elor a de\eurilor (textile, de piele, de materiale plastice, cauciuc, etc.) sau a resturilor
de lemn vopsite, l]cuite sau îmbibate cu lichide industriale specifice;
c) depozitarea neorganizat] a materialelor si crearea unor focare de infec[ie si insalubritate în incintasantierefor;
d) arderea miri\tilor, tuf]ri\ului si vegeta[iei ierboase uscate;
e) defri\area vegeta[iei lemnoase din afara fondului forestier situat] pe pant] foarte mare;
f) provocarea de poluare accidental] datorit] nesupravegherii execut]rii lucr]rilor noi, func[ion]rii insta-la[iilor, echipamentelor tehnologice;
g) provocarea de poluare prin evacuarea cu \tiin[] în ap], atmosfer] sau pe sol a unor de\euri sau substan[e periculoase;
h) sp]larea în apele naturale a ambalajelor de pesticide si de alte substan[e periculoase, precum si a utilajelor cu care s-au transportat;
i) nesupravegherea \i neasigurarea depozitelor de de\euri \i substan[e periculoase;
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j) nerespectarea interdic[iilor în leg]tur] cu utilizarea pe terenurile agricole de pesticide sau îngr]\]minte chimice.
k) aruncarea de resturi solide (paie, coceni, crengi, materiale textile etc.) în re[eaua de canalizare;
1) aruncarea le\urilor animale în alte locuri decât cele special amenajate;
m) deversarea în canalele menajere si pluviale a dejec[iilor provenite de la grajdurile si cote[ele animalelor;
n) neluarea m]surilor ce se cuvin pentru men[inerea si între[inerea cur][eniei în jurul imobilelor si pentru între[inerea vegeta[iei aferente pân]
la limita c]ilor publice de acces în zona respectiv], dac] aceste fapte nu constituie contraven[ii stabilite prin alte acte normative;
o) aprinderea sau arderea oric]ror produse sau materiale în scopul recuper]rii de\eurilor metalice con[inute în acestea sau pentru
distrugerea lor;
Art.17. În vederea asigur]rii aliment]rii cu ap] rece, întretinerii \i repararea instala[iilor de ap] potabil], canal, s]vâr\irea urm]toarelor fapte constituie
contraven[ii \i se sanc[ionez] cu amend] de la 1000 lei la 1500 lei u pentru persoane fizice \i de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice:
a) bran\area sau racordarea unor instala[ii de ap] sau canalizare în instala[ia unui abonat sau la re[eaua pu-blic] f]r] acordul administratorului
sau proprietarului re[elei;
b) evacuarea în re[eaua de canalizare a unor substan[e si de\euri care produc colmatarea rapid] a canaliz]rii si împiedic] procesul de epurare
al apelor uzate;
c) neprotejarea sau degradarea din culp] a c]minelor de vizitare, la re[elele subterane de ap] si canal, dis-trugerea capacelor de canalizare;
d) deteriorarea aparatelor de m]sur], control, manevre, precum si a c]minelor unde sunt amplasate instala[iile publice de distribu[ie si
racordurile;
V.C]i de atac \i dispozi[ii finale
Art 18. (1)În cazul în care contravenientul nu respect] obliga[ia de a înl]tura situa[ia creat] prin s]vâr\irea contraven[iei, ca de exemplu
evacuarea a materialelor de demolare a construc[iilor sau amenaj]rilor improvizate, de ridicare \i evacuare a reziduurilor, de remediere a
degrad]rilor produ\i, etc,sau refuz] sa se legitimeze cu actul de identitate pentru stabilirea identit][ii sale, sau de a se prezenta la sediul Politie,
organul constatator poate aplica, în mod repetat, dup] fiecare soma[ie la contravenientul care nu se conformeaz], o nou] amend] pentru
contraven[ia s]vâr\it].
(2)Agentul constatator stabile\te amenda în cuprinsul procesului - verbal de constatare a contraven[iei. în afara sanc[iunilor prev]zute mai sus,
organul constatator va putea stabili în cuprinsul aceluia\i proces - verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin contraven[ie, cât \i
confiscarea obiectelor care au servit la s]vâr\irea contraven[iei, cu precizarea valorilor.
Art. 19.Constatatrea \i sanc[ionarea contraven[iilor s]vâr\ite la prezenta hot]râre se face de c]tre:
a) primar si/sau viceprimar;
b) func[ionarii publici din cadrul Poli[iei Locale |]rm]\ag \i func[ionarii publici din aparatul de speciali-tate al primarului comunei |]rm]\ag
împuternici[i prin Dispozi[ie ale Primarului comunei |]rm]\ag
Art. 20.Pagubele pricinuite prin s]vâr\irea contraven[iilor se recupereaz] dup] cum urmeaz]:
a) în situa[ia în care exist] tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator, care are dreptul s] aplice sanc[iunea, stabile\te \i desp]gubirea pe
baz] de tarif, f]când men[iunea corespunz]toare în procesul -verbal;
b) dac] nu exist] tarif de evaluare a pagubei, partea v]t]mat] î\i va putea valorifica preten[iile conform legisla[iei civile în vigoare.
Art. 21. Sunt supuse confisc]rii bunurile care au servit la s]vâr\irea contraven[iei, dac] sunt ale contravenientului.
Art. 22. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal,ori dup] caz da la data
comunic]rii acestuia, jum]tate din minimul amenzii prev]zute pentru fapta s]vâr\ita, în prezentul Regulament.
Art. 23. Împotriva procesului verbal de contraven[ie \i de aplicare a sanc[iunii, contravenien[ii pot face contesta[ie la Judec]toria |imleu
Silvaniei.
Art 24. Contesta[iile se solu[ioneaz] de Judec]toria \imleu Silvaniei.
Art. 25. Procedura constat]rii contraven[iilor \i aplicarea sanc[iunilor se completeaz] cu prevederile O.U.G. nr. 2/2001. privind regimul juridic
al contraven[iilor, modificat] \i completat].
Art. 26. Prezentul Regulament intr] în vigoare la data 15.02.2018.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA nr.25
din 14 februarie 2018
pentru completarea \i modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.57/2016 pentru implementarea
proiectului @@Amenajare drumuri de exploata[ie agricol] în comuna |]rm]\ag@@
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. b, coroborat cu alin.(4), lit. a \i d din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- expunerea de motive a primarului comunei |]rm]\ag, cu nr. 900/12 februarie 2018;
- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea con[inutului - cadru al documenta[iei tehnico-economice aferente investi[iilor publice,
precum \i a structurii \i a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi[ii \i lucr]ri de interven[ii;
- Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism, achizi[ii publice \i implementare proiecte cu nr.902/12 februarie
2018 prin care propune completarea \i modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.57/2017 pentru implementarea proiectului
@@Amenajare drumuri de exploata[ie agricol] în comuna |]rm]\ag@@;
În temeiul art.45, alin.(2), lit.@@d@@\i ale art.115, lit.@@a@@din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, adopt] urm]toarea,
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HOT}RÂRE:
Art.1. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] modificarea \i completarea HCL nr.57/23.05.2016 pentru
implementarea proiectului @@Amenajare drumuri de exploata[ie agricol] în comuna |]rm]\ag@@ cu caracteristicile tehnice din
Anexa nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul urbanism, achizi[ii publice \i
implementare proiecte.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Domnului primar;
- Compartiment urbanism, achizi[ii publice \i implementare proiecte;
- Dosarul de \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Keresztes Jozsef-Robert

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela
Anex]
la Hot]r`rea nr.25
din 14.02.2018

1.

SUPRAFE{E DESERVITE

Denumirea din proiect
Vagas \i Kistag

Nr. curent în MO \i denumire drum
78 – Vagas (l=3,2 km)

Nr. bloc fizic

Suprafa[a deservit]

136

8,46 ha

197

10,19 ha

182

29,12 ha

158

204
205

7,17 ha

59,17 ha
47,83 ha

1327

164,14 ha

2343

6,75 ha

103
105

1326

5,32 ha

17,02 ha
9,28 ha

Total – 364,45
Kishegy

89 – Kishegy (l=4,848 km)

797

2,22 ha

631

5,05 ha

787

3,40 ha

778

0,43 ha

774
772

0,68 ha

793

1,62 ha

1165
813

95 – Laz

96 – Szekely (l=2,242 km)

0,98 ha
2,29 ha
1,38 ha

Total – 25,48

468

3,70 ha

472

10,26 ha

966

13,26 ha

489

1325

9

4,84 ha

792
777

Laz \i Szekely

2,59 ha

3,37 ha

44,83 ha

Total – 75,42

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA nr.26
din 14 februarie 2018
pentru modificarea \i completarea H.C.L. nr.104/2017 pentru modificarea indicatorilor tehnicoeconomici aferen[i obiectivului @@Înfiin[are cre\] în localitatea |]rm]\ag@@
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. b, coroborat cu alin.(4), lit. a \i d din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- expunerea de motive a primarului comunei |]rm]\ag cu nr. 900/12 februarie 2018;
- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea con[inutului - cadru al documenta[iei tehnico-economice aferente investi[iilor
publice, precum \i a structurii \i a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi[ii \i lucr]ri
de interven[ii;
- Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism, achizi[ii publice \i implementare proiecte cu nr.899/12 februarie
2018 prin care propune modificarea H.C.L. nr.104/2017 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici aferen[i
obiectivului @@Înfiin[are cre\] în localitatea |]rm]\ag@@;
În temeiul art.45, alin.(2),lit.@@d@@\i ale art.115 lit.@@a@@din Legea nr.215/2001, privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, adopt] urm]toarea,

HOT}RÂRE:
Art.1. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] indicatorii tehnico-economici aferen[i obiectivului @@Înfiin[are cre\]
în localitatea |]rm]\ag, jude[ul S]laj@@, dup] cum urmeaz]: Valoarea total] a investitiei (incl.TVA) 1,507.490 lei din care
C+M 1,331.075 lei.
Durata de realizare a investi[iei: 3 ani
Capacit][i fizice si valorice:
- regim de în]l[ime: P+1E
- suprafa[a desf]\urat] = 633,70 mp
- 42 copii.
Alc]tuire constructiv]:
- funda[ii izolate sub stâlpi \i continue sub zidurile de c]r]mid];
- suprastructura în cadre (stâlpi \i grinzi) din beton armat;
- finisaje interioare la pere[i cu vopsele lavabile în s]li \i faian[] în spa[iile umede;
- pardoseli cu strat de uzura din PVC de trafic intens, gresie pe holuri \i spa[ii umede;
- energie electric] \i ap] prin racord la re[eaua public], înc]lzirea cu central] termic] proprie
Art.2 (1) Se aprob] asigurarea cofinan[]rii obiectivului de investi[ii @@Înfiin[are cre\] în localitatea |]rm]\ag, jude[ul
S]laj@@, cu suma de 79.121 mii lei, pentru plata cheltuielilor care nu se finan[eaz] prin Programul PNDL.
(2) Cheltuielile asigurate de la bugetul de stat sunt în sum] total] de 1,428.369 lei.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozi[ii se încredin[eaz] Compartimentul urbanism, achizi[ii publice \i
implementare proiecte.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Domnului primar;
- Compartiment urbanism, achizi[ii publice \i implementare proiecte;
- Dosarul de \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Keresztes Jozsef-Robert
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Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA nr.27
din 14 februarie 2018
privind aprobarea listei solicitan[ilor care au acces la locuin[ele destinate închirierii,
construite din fonduri ANL
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj,
Având în vedere:
- prevederile art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b din Legea nr. 215/200 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul de specialitate cu nr. 967/14 februarie 2018 prin care se propune aprobarea listei solicitan[ilor care au acces la
locuin[ele destinate închirierii, construite din fonduri ANL;
- prevederile Hot]rârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiin[area Agen[iei Na[ionale pentru Locuin[e, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- Expunerea de motive a primarului cu nr.968/14 februarie 2018;
- prevederile art.4 \i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local cu nr.987/14 februarie 2018;
În temeiul art. 45 \i ale art.115, lit.a din Legea nr. 215/200 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] lista solicitan[ilor care au acces la locuin[ele destinate închirierii, construite din fonduri ANL conform
Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Primarul Comunei |]rm]\ag;
- Dosar \edin[];
-Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Keresztes Jozsef-Robert

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela
Anex]
la Hot]r`rea nr.27
din 14.02.2018

LISTA SOLICITAN{ILOR
care au acces la locuin[]
( prin îndeplinirea prevederilor pct. A din
criteriile - cadru anexa nr.3)
Nr.

NUMELE |I PRENUMELE

Nr. DOSAR/

DATA DEPUNERII

crt.

Adresa

CERERE

CERERII

0

1

2

3

1

VARGA NORBERT-VILMOS

753

5.02.2018

2

CSOKA KINGA-EVA

858

9.02.2018
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