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

7 martie 2018

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.30 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Municipiului ZAL}U pe anul 2018
HOT}RÂREA NR.33 din 15 februarie 2018 privind aprobarea cuantumului burselor \colare ce se vor acorda elevilor din
unit][ile de înv][]mânt preuniversitar din Municipiul ZAL}U în anul 2018 \i repartizarea pe unit][i de înv][]mânt a sumelor cu
aceast] destina[ie
HOT}RÂREA NR. 34 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal @@CONSTRUIRE LOCUIN{E
COLECTIVE PE STR. CORNELIU COPOSU@@ - în Municipiul ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal @@Schimbarea func[iunii unit][ii
teritoriale de referin[] din TE1 în LFCM2 - str. Cerbului înaintea por[ii de intrare în ferma S.C.P.P@@
HOT}RÂREA NR. 38 din 15 februarie 2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr.374/21.12.2017 privind stabilirea
impozitelor \i taxelor locale, a tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in domeniului public \i privat al
Municipiului ZAL}U pentru anul 2018
HOT}RÂRE NR. 44 din 15 februarie 2018 privind aprobarea nivelului mediu lunar al subven[iei \i tipurile de servicii sociale
pentru care se acord] subven[ie din bugetul local al Municipiului ZAL}U, precum \i valoarea total] a subven[iei alocate în anul
2018, pe fiecare asocia[ie \i funda[ie în parte
HOT}RÂREA NR.53 din 15 februarie 2018 privind retragerea unor servicii/activitati de administrare a domeniului public
\i privat al Municipiului ZAL}U din gestiunea direct] a DGADP ZAL}U \i delegarea acestora catre SC Citadin ZAL}U SRL,
'nfiin[area unor noi servicii de utilitate public] 'n sfera serviciilor de administrare a domeniul public \i privat \i delegarea c]tre
SC Citadin ZAL}U SRL, precum \i alte m]suri de 'mbun]t][ire a calit][ii serviciilor
HOT}RÂREA NR. 57 din 27 februarie 2018 privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@ Plan Urbanistic Zonal pentru
refacerea par[ial] a Planului Urbanistic Zonal Merilor@@
HOT}RÂREa nr. 58 din 27 februarie 2018 privind modificarea Hot]rârii Consiliului local al Municipiului ZAL}U nr.170
din 11 iunie 2007
HOT}RÂRE NR. 60 din 27 februarie 2018 privind completarea HCL nr. 55 din 15 februarie 2018 privind aprobarea
Organigramei, a Statului de func[ii \i reorganizarea Direc[iei Generale de Administrare a Domeniului Public ZAL}U ca Serviciu
public în subordinea Consiliului Local al Municipiului ZAL}U privind obliga[iile \i responsabilit][ile ce revin cet][enilor,
institu[iilor publice, agen[ilor economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospod]rire, între[inere \i înfrumuse[are a
localit][ii, p]strarea permanent] a cur][eniei în Municipiul ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 61 din 27 februarie 2018 privind atribuirea denumirii de@@Strada Iri\ilor@@ drumului de utilitate public],
situat în Municipiul ZAL}U, zona str]zii Crângului
HOT}RÂREa nr. 69 din 27 februarie 2018 privind aprobarea eliber]rii terenului proprietate privat]/public] a Municipiului
ZAL}U prin desfiin[area construc[iilor provizorii reprezentand garaje, în vederea efectu]rii lucr]rii de utilitate
public]@@Modernizare strada Clo\ca din Municipiul ZAL}U@@
HOT}RÂREA NR.70 din 27 februarie 2018 privind modificarea Ghidului Solicitan[ilor (Regulamentului) pentru acordarea
de finan[]ri nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte \i ac[iuni culturale de interes local, în Municipiul
ZAL}U, aprobat prin HCL nr.212/06.08.2010
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA Nr.30
din 15 februarie 2018
privind aprobarea bugetului general al Municipiului ZAL}U pe anul 2018
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;

Având în vedere:
- Raportul privind proiectul de buget pe anul 2018 nr.5802 din 29.01.2018 întocmit de Direc[ia Economic] \i Nota de
completare nr.8729/08.02.2018.
- V]zând procesul verbal nr.10477 din 14.02.2018 încheiat cu ocazia dezbaterii publice organizate în data de 14.02.2018
pentru discutarea proiectului de buget pe anul 2018,
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului ZAL}U,
- În conformitate cu prevederile Legii nr.2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, ale Legii nr.273/2006 privind
finan[ele publice locale cu modific]rile ulterioare \i Ordinul Ministerul Finan[elor Publice nr.1954/2005 pentru aprobarea
Clasifica[iei indicatorilor privind finan[ele publice;
- Vazând îndeplinirea procedurilor de publicitate ale proiectului de buget pentru anul 2018,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.@@b@@, alin.4 lit.a \i 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art. 1. (1) Se aprob] bugetul sec[iunii de func[ionare \i dezvoltare al Municipiului ZAL}U pentru anul 2018, conform
Anexei nr.1 - venituri buget local \i Anexei nr. 2 - cheltuieli buget local.
(2) Se aprob] utilizarea excedentului bugetului local la 31.12.2017 în sum] total] de 29.497,62 mii lei ca surs] de
finan[are în bugetul de dezvoltare pentru cheltuieli de investi[ii.
Art. 2. Se aprob] lista cu obiectivele de investi[ii ale Municipiului ZAL}U pentru anul 2018, finan[ate din bugetul local
de dezvoltare, alte surse, conform Anexei nr.3 \i a Anexelor în detaliu nr. 3.1 la 3.8.
Art. 3. (1) Se aprob] bugetul activit][ilor finan[ate integral sau par[ial din venituri proprii \i subven[ii de la bugetul local, astfel:
* Anexa nr.4 - Direc[ia de administrare a domeniului public - activitate finan[at] din subven[ii de la bugetul local \i
venituri proprii DGADP cap 54.10
* Anexa nr.5 - Direc[ia de administrare a domeniului public - activitate finan[at] integral din venituri proprii cap 87.10
* Anexa nr.6 - Înv][]mânt - activitate autofinan[at]
* Anexa nr.7 - Casa Municipal] de Cultur] - activitate finan[at] din subven[ii de la bugetul local \i venituri proprii
(2) Se aprob] programul activit][ilor culturale al Casei Municipale de Cultur] pentru anul 2018, conform Anexei nr.7.1.
Art. 4. Se aprob] programele de activitate pentru anul 2018, pe fiecare activitate pentru SC Citadin ZAL}U SRL, conform
Anexelor nr. 8, 9, 10.
Art. 5. Se însu\esc sumele repartizate prin Decizia directorului executiv al Administra[iei Jude[ean] a Finan[elor Publice
S]laj pentru perioada 2019 - 2021, conform adresei comunicate care se reg]sesc în structura bugetului de venituri \i cheltuieli,
dup] cum urmeaz]:
Denumire indicator

Cod indicator

Estim]ri 2019

Estim]ri 2020

Estim]ri 2021

sume defalcate din TVA pentru finan[area

110202

15.281,00

15.377,00

15.458,00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea

110206

1.553,00

1.024,00

209,00

Sume defalcate din TVA pentru finan[area

110209

375,00

375,00

375,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

35.241,00

35.241,00

35.241,00

Sume alocate din cota de 18,5% din impozitul pe

040204

558,00

465,00

185,00

cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, ora\elor, municipiilor
bugetelor locale

înv][]mântului privat sau confesional acreditat

venit

Art. 6. Se aprob] bugetul estimat pe urm]torii 3 ani respectiv 2019 - 2021, conform:
Anexa nr. 11 - venituri buget local,
Anexa nr. 12 - cheltuieli buget local
Anexa nr. 13 - lista cu obiectivele de investi[ii multinuale 2019 - 2020
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Anexa nr. 14 - bugetul de venituri \i cheltuieli ale activit][ilor finan[ate din venituri proprii \i subven[ii de la bugetul local.
Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia Economic] din cadrul aparatului propriu.
Art.8. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului ZAL}U;
- Direc[ia economic], Direc[ia tehnic];
- Direc[ia administra[ie public] local], aducere la cuno\tin[] public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]lajel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.33
din 15 februarie 2018
privind aprobarea cuantumului burselor \colare ce se vor acorda elevilor din unit][ile de
înv][]mânt preuniversitar din Municipiul ZAL}U în anul 2018 \i repartizarea pe unit][i de
înv][]mânt a sumelor cu aceast] destina[ie
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U
Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Economice nr.7230 din 01.02.2018;
- Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului ZAL}U;
Prevederile art. 3, 4, 8 alin. (1), lit. (b) ale Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din înv][]mântul preuniversitar de stat, modificat prin Ordinul ministrului educa[iei, cercet]rii, tineretului
\i sportului nr. 3470/2012;
- Prevederile art. 82, 105 alin. (2) din Legea nr.1/2011 privind Legea Educa[iei Na[ionale;
- Prevederile art. 36 alin. (2), lit. (b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), art. 115 alin. (1), lit. (b) 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] cuantumul burselor \colare ce se vor acorda elevilor din unit][ile de înv][]mânt preuniversitar din
Municipiul ZAL}U în anul 2018, astfel dup] cum urmeaz]:
- bursa social] - 60 lei/lun]/elev;
- bursa de studiu - 60 lei/lun]/elev;
- bursa de performan[] - 225 lei/lun]/elev;
- bursa de merit - 150 lei/lun]/elev (conform art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordinul nr. 5576/2011 respectiv elevilor care au
ob[inut locurile I, II sau III la etapele jude[ene ale olimpiadelor \i concursurilor \colare na[ionale organizate de MECTS).
Art.2. Pentru încadrarea în limitele sumelor aprobate cu destina[ia de burse \colare se aprob] repartizarea num]rului de
burse pe fiecare unitate de înv][]mânt \i tip de beneficiari, conform Anexei nr.1 la prezenta hot]râre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Economic].
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului ZAL}U;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local]; Direc[ia Economic]; Unit][ile \colare din Municipiul ZAL}U.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]lajel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.34
din 15 februarie 2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
@@CONSTRUIRE LOCUIN{E COLECTIVE PE STR. CORNELIU COPOSU@@
în Municipiul ZAL}U
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;
Având în vedere: Referatul Direc[iei Urbanism nr. 74.688 din 21.11.2017, Rapoartele comisiilor de specialitate,
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 315 din 31.03.2015, respectiv Certificatul de Urbanism nr. 1303 din 24.10.2017 \i
Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate
în Referatul 74.688 din 21.11.2017; Avizul nr.1 din 30.03.2016 - Arh. \ef;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 34781 din 18.05.2016, nr. 74313 din 20.11.2017 \i nr.
7446 din 02.02.2018, precum \i Avizul de oportunitate aprobat prin Dispozi[ia primarului nr. 829 din 23.05.2016;
În conformitate cu prevederile art.32, alin.1, lit.c, art. 47,50,56 \i Anexa nr.1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului \i urbanismului, cu modificarile ulterioare, ale Ordinului nr.176/N/2000 al MLPTL \i ale Ordinului nr. 233/2016
din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
\i urbanismul \i de elaborare \i actualizare a documenta[iilor de urbanism;
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului
dezvolt]rii regionale \i turismului;
În temeiul art.36, alin.2, lit.c \i alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
În baza art.45, alin.2, lit.e respectiv art.127 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] Planul Urbanistic Zonal@@CONSTRUIRE LOCUIN{E COLECTIVE PE STR. CORNELIU COPOSU@@ - în
Municipiul ZAL}U, investitor SC RADU CONSTRUCT SRL, documenta[ie de urbanism, anex] parte integrant] din prezenta
hot]râre.
Art.2. Investi[iile din zona reglementat] se vor autoriza \i realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic Zonal
aprobat prin prezenta hot]râre \i în conformitate cu condi[iile/restric[iile impuse prin Avizele emise de organele de specialitate.
Art.3.(1).Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism Planul Urbanistic Zonal@@CONSTRUIRE LOCUIN{E
COLECTIVE PE STR. CORNELIU COPOSU@@ - în Municipiul ZAL}U, este de 3 ani de la data intr]rii în vigoare a prezentei
hot]râri, cu posibilitatea prelungirii acesteia pân] la data aprob]rii noului Plan Urbanistic General al Municipiului ZAL}U,
prin hot]râre a consiliului local.
(2).Valabilitatea prevederilor documenta[iei Planul Urbanistic Zonal @@CONSTRUIRE LOCUIN{E COLECTIVE PE STR.
CORNELIU COPOSU@@ - în Municipiul ZAL}U se extinde de drept pentru acele investi[ii care au început în perioada de
valabilitate stabilit] la alineatul precedent, pân] la finalizarea acestora.
Art.4. Prin responsabilitatea Arhitectului \ef, documenta[ia de urbanism aprobat] prin prezenta hot]râre se comunic], în
termen de 15 zile de la aprobare, într-un exemplar, Agen[iei Na[ionale de Cadastru \i Publicitate Imobiliar], în format
electronic, pentru preluarea informa[iilor în sistemul de eviden[] de cadastru \i publicitate imobiliar] \i în geoportalul
INSPIRE \i un exemplar Ministerului Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Urbanism-Arhitect \ef-Serviciul urbanism.
Art.6.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Primarul Municipiului ZAL}U;
-Direc[ia Administra[ie Public] Local],
-Direc[ia urbanism - Serviciul Urbanism \i amenajarea teritoriului;
-OCPI S]laj, beneficiar, Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]lajel Teodor
4

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 35
din 15 februarie 2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal @@Schimbarea func[iunii unit][ii teritoriale de
referin[] din TE1 în LFCM2 - str. Cerbului înaintea por[ii de intrare în ferma S.C.P.P@@
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;
Având în vedere: Referatul Direc[iei Urbanism nr. 74.665 din 21.11.2017, Rapoartele comisiilor de specialitate,
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 326 din 21.03.2017 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 74.665 din 21.11.2017; Avizul nr.2 din
14.06.2017 - Arh. \ef;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 50235 din 09.08.2017, nr. 74274 din 20.11.2017 \i nr.
7446/02.02.2018, precum \i Avizul de oportunitate nr. 2 din 14.06.2017;
În conformitate cu prevederile art.32, alin.1, lit.c, art. 47,50,56 \i Anexa 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului \i urbanismului, cu modificarile ulterioare, ale Ordinului nr.176/N/2000 al MLPTL \i ale Ordinului nr. 233/2016
din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
\i urbanismul \i de elaborare \i actualizare a documenta[iilor de urbanism;
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului
dezvolt]rii regionale \i turismului;
În temeiul art.36, alin.2, lit.c \i alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
În baza art.45, alin.2, lit.e respectiv art.127 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] Planului Urbanistic Zonal @@Schimbarea func[iunii unit][ii teritoriale de referin[] din TE1 în LFCM2 - str.
Cerbului înaintea por[ii de intrare în ferma S.C.P.P@@, apar[inând beneficiarilor Florea Rozalia, Florea Adrian Horea, Florea
Florin Mircea, documenta[ie de urbanism, anex] parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Investi[iile din zona reglementat] se vor autoriza \i realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic
Zonal aprobat prin prezenta hot]râre \i în conformitate cu condi[iile/restric[iile impuse prin Avizele emise de organele de
specialitate.
Art.3.(1).Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism Planul Urbanistic Zonal@@Schimbarea func[iunii unit][ii
teritoriale de referin[] din TE1 în LFCM2 - str. Cerbului înaintea por[ii de intrare în ferma S.C.P.P@@, este de 3 ani de la data
intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, cu posibilitatea prelungirii acesteia pân] la data aprob]rii noului Plan Urbanistic
General al Municipiului ZAL}U, prin hot]râre a Consiliului local.
(2).Valabilitatea prevederilor documenta[iei Planul Urbanistic Zonal @@Schimbarea func[iunii unit][ii teritoriale de referin[]
din TE1 în LFCM2 - str. Cerbului înaintea por[ii de intrare în ferma S.C.P.P@@ se extinde de drept pentru acele investi[ii care
au început în perioada de valabilitate stabilit] la alineatul precedent, pân] la finalizarea acestora.
Art.4. Prin responsabilitatea Arhitectului \ef, documenta[ia de urbanism aprobat] prin prezenta hot]râre se comunic], în
termen de 15 zile de la aprobare, într-un exemplar, Agen[iei Na[ionale de Cadastru \i Publicitate Imobiliar], în format
electronic, pentru preluarea informa[iilor în sistemul de eviden[] de cadastru \i publicitate imobiliar] \i în geoportalul
INSPIRE \i un exemplar Ministerului Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Urbanism-Arhitect \ef-Serviciul urbanism.
Art.6.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului ZAL}U;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia urbanism-Serviciul Urbanism \i amenajarea teritoriului, OCPI S]laj, beneficiar;
- Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]lajel Teodor
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Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian

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

HOT}RÂREA NR.38
din 15 februarie 2018
privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr.374/21.12.2017 privind stabilirea impozitelor \i
taxelor locale, a tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in domeniului public
\i privat al Municipiului ZAL}U pentru anul 2018
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;

V]zând: Referatul comun al Direc[iei Administra[ie Public] Local] \i Direc[iei Economice nr.7838 din 05.02.2018;
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului ZAL}U;
Având în vedere adresa Consiliului Jude[ean S]laj nr.16213/2017 \i adresa Imprimeriei Na[ionale nr.F1/6140/2017;
Potrivit Hot]rârii Consiliului Local nr.374 din 21.12.2017;
În conformitate cu Legea nr.145/2014 privind stabilirea unor m]suri de reglementare a pie[ei produselor din sectorul
agricol modificat] prin Legea nr.170/2017;
În temeiul art.36 alin.2 lit.b \i alin. 4 lit. c, art.45 alin. 2 lit.c, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.374/21.12.2017 CAPITOLUL V - TAXE PENTRU ELIBERAREA
CERTIFICATELOR, AVIZELOR |I A AUTORIZA{IILOR, art.475 alin. 2, acesta urmând a avea urm]torul con[inut:
@@Taxa pentru eliberarea Atestatului de produc]tor@@

19,00 lei

@@Taxa pentru eliberarea Carnetului de comercializare a produselor din sectorul

19,00 lei

agricol@@

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Administra[ie Public] Local] \i Direc[ia
Economic].
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Primarul Municipiului ZAL}U;
-Direc[ia Administra[ie Public] Local];
-Direc[ia Economic]; Consiliul Jude[ean S]laj.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]lajel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian

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

HOT}RÂRE NR.44
din 15 februarie 2018
privind aprobarea nivelului mediu lunar al subven[iei \i tipurile de servicii sociale pentru care se
acord] subven[ie din bugetul local al Municipiului ZAL}U, precum \i valoarea total] a
subven[iei alocate în anul 2018, pe fiecare asocia[ie \i funda[ie în parte
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;

Având în vedere:
-Referatul Direc[iei Economice nr. 8981 din 08.02.2018;
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
-Adresa nr. 11889 din 29.11.2017 a Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar];
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-Prevederile art. 3 alin. (2) lit. b, art. 5 alin. (1) din Anexa nr.2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru
de organizare \i func[ionare ale serviciilor publice de asisten[] social] \i a structurii orientative de personal;
-Prevederile art. 112, art. 113 din Legea nr. 292/2011 a asisten[ei sociale;
-În conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subven[ii asocia[iilor \i funda[iilor române cu personalitate
juridic], care înfiin[eaz] \i administreaz] unit][i de asisten[] social] \i HG nr. 1153/2001 pentru pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, ale art. 45 alin. (2) \i ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea
nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art. 1. Aprobarea nivelului mediu lunar al subven[iei \i tipurile de servicii sociale pentru care se acord] subven[ie din
bugetul local al Municipiului ZAL}U, precum \i valoarea total] a subven[iei alocate în anul 2018, pe fiecare asocia[ie \i
funda[ie în parte, conform Anexei nr. 1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Încheierea contractelor/conven[iilor privind finan[area serviciilor sociale pentru anul 2018 de c]tre Direc[ia de
Asisten[] Social] Comunitar]. Dup] aprobarea noului Regulament de organizare \i func[ionare a serviciilor publice de
asisten[] social] în termenul stabilit în conformitate cu art. 6 alin. 1 din H.G. nr. 797/2017 - monitorizarea financiar] \i tehnic]
a acestora va fi realizat] conform reglement]rilor legale.
Art. 3. Asigurarea sumei de 220,00 mii lei pentru cap. 6802 Asisten[] social] pentru asocia[ii \i funda[ii pentru anul 2018,
prin redistribuirea de la cap. 5502 Dobânzi \i comisioane.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia economic] \i Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar].
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Primarul Municipiului ZAL}U;
-Direc[ia economic];
-Direc[ia administra[ie public] local];
-DASC, aducere la cuno\tin[a public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]lajel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian

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

HOT}RÂREA NR.53
din 15 februarie 2018
privind retragerea unor servicii/activit][i de administrare a domeniului public \i privat al
Municipiului ZAL}U din gestiunea direct] a DGADP ZAL}U \i delegarea acestora c]tre S.C.
Citadin ZAL}U SRL, 'nfiin[area unor noi servicii de utilitate public] 'n sfera serviciilor de
administrare a domeniului public \i privat \i delegarea c]tre SC Citadin ZAL}U SRL, precum \i
alte m]suri de 'mbun]t][ire a calit][ii serviciilor
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;

Având în vedere:
-Referatul comun al Direc[iei Tehnice, Direc[iei Economice \i al Direc[iei Patrimoniu nr. 9350/9.02.2018
- Prevederile art.3, art.9 \i urm]toarele din OG 71/2002 privind organizarea \i func[ionarea serviciilor publice de administrare
a domeniului public \i privat, ale art. 12, alin.1, lit.b, \i urmatoarele din HGR 955/2004 pentru aprobarea reglement]rilorcadru de aplicare a Ordonan[ei Guvernului nr. 71/2002,
- Vazând prevederile art.1 alin.1 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor \i prevederile art.31, alin.1 \i 2 din
Legea 98/2016 privind achizi[iile publice, care excepteaz] de la aplicarea legii 98/2016 a contractelor de achizi[ie public]/
acordurilor cadru 'ncheiate 'ntre entit][i din sectorul public:
-Referatul nr.8192/06.02.2018 al DAPL, Adresa DGADP ZAL}U nr. 1254/06.02.2018 \i Rapoartele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului ZAL}U,
În conformitate cu dispozi[iile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2013 privind transparen[a decizional],
În baza art. 36 alin. 2 lit. c \i d, art. 36 alin. 6 lit. a pct.10,13,16,17,18 \i art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat];
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HOT}R}|TE:
Art.1.Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea înfiin[]rii unor servicii de administare a domeniului
public \i privat \i stabilirea solu[iilor optime de organizare \i gestionare, inclusiv delegarea anumitor activit][i din cadrul
serviciilor de administare a domeniului public \i privat al Municipiului ZAL}U, prevazut 'n Anexa nr.1.
Art.2. Înfiin[area serviciului de co\erit \i a serviciului de reabilitare \i repara[ii majore a fondului locativ al Municipiului
ZAL}U în scopul men[inerii fondului locativ în stare corespunz]toare de întrebuin[are pe toat] durata loca[iunii, în
conformitate cu prevederile O.G. 71/2002.
Art.3.Retragerea din gestiunea direct] a DGADP ZAL}U a urm]toarelor servicii/activit][i de administrare a domeniului
public \i privat :
- administrarea, exploatarea \i 'ntre[inerea WC-urilor publice;
- administrarea, organizarea, func[ionarea \i 'ntre[inerea cimitirelor;
- administrarea, amenajarea \i 'ntre[inerea locurilor de joac] apar[in`nd domeniului public \i privat al Municipiului
ZAL}U, a spa[iilor verzi, mobilierului urban, f`nt`nilor arteziene \i decorative, statuilor \i monumentelor aferente Parcului
Central \i Parcului Br]det \i a infrastructurii tehnico-edilitare (bunurilor de retur) apar[inând Municipiului ZAL}U aferent]
acestor servicii conform Anexei nr.2.1, precum \i a bunurilor proprii ale DGADP ZAL}U care deservesc aceste servicii,
conform Anexei nr. 2.2 pe baza unui PV de predare primire, acestea urmând a fi înregistrate în domeniul privat al Municipiului
ZAL}U \i concesionate la SC Citadin ZAL}U SRL ca bunuri de retur.
Art.4.Aprobarea formei de gestiune delegat] \i atribuirea c]tre SC Citadin ZAL}U SRL a gestiunii delegate a urm]toarelor
servicii publice/activit][i:
- co\erit;
- reabilitare \i repara[ii majore a fondului locativ al Municipiului ZAL}U;
-administrarea, exploatarea \i 'ntre[inerea wc-urilor publice;
-administrarea, organizarea, func[ionarea \i 'ntre[inerea cimitirelor;
-administrarea, amenajarea \i 'ntre[inerea spa[iilor de joac] apar[inând domeniului public \i privat al Municipiului ZAL}U.
Art.5.Transmiterea în administrarea operatorului SC Citadin ZAL}U SRL a infrastructurii tehnico-edilitare (bunurilor de
retur) aferente serviciilor/activit][ilor retrase de la DGADP ZAL}U conform art.3 din prezenta hot]râre, prev]zute în Anexa
nr.2.1 \i Anexa nr.2.2 la prezenta hot]râre, pe baza unui PV de predare primire.
Art.6.Ca urmare a deleg]rii gestiunii serviciilor/activit][ilor sus-men[ionate \i a modific]rilor aduse prin prezenta hot]râre
se aprob] modificarea Contractului nr.36269 din 10.08.2010 de delegare/concesionare a anumitor activit][i din cadrul
serviciului de administrare a domeniului public \i privat al Municipiului ZAL}U, a anumitor activit][i din cadrul serviciului
de salubrizare \i a serviciului de canalizare, activitatea de colectare, canalizare \i evacuare a apelor pluviale, dup] cum
urmeaz] :
A) Modificarea art.1@@ Obiectul contractului@@, acesta urm`nd a avea urmatorul cuprins:
@@ART. 1(1) Obiectul contractului de delegare a gestiunii const] în dreptul \i obliga[ia de a furniza/presta serviciile/
activit][ile :
a.Serviciile/activit][ile de administare a domeniului public \i privat al Municipiului ZAL}U:
a.1.proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, între[inerea \i exploatarea drumurilor publice, str]zilor,
podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere \i pietonale, subterane \i supraterane din Municipiul ZAL}U;
a.2.administrarea, amenajarea \i 'ntre[inerea spa[iilor verzi, spa[iilor de joac], a mobilierului urban, fântânilor arteziene \i
decorative, statuilor \i monumentelor, panourilor de afi\aj aferente domeniului public \i privat al Municipiului ZAL}U,
inclusiv activitatea de pavoazare cu drapele;
a.3.gestionarea câinilor f]r] stapân;
a.4. administrarea, amenajarea \i regularizarea cursurilor de ap];
a.5.administrarea, exploatarea \i 'ntre[inerea WC-urilor publice;
a.6. administrarea, organizarea, func[ionarea \i 'ntre[inerea cimitirelor;
a.7. reabilitare \i repara[ii majore a fondului locativ al Municipiului ZAL}U;
a.8. co\erit
b.Serviciul de salubrizare - activit][ile:
b.1. m]turat, sp]lat, stropit \i 'ntre[inere c]i publice;
b.2.cur][area \i transportul z]pezii de pe c]ile publice \i men[inerea în func[iune a acestora pe timp de polei sau de înghe[;
b.3.colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public \i predarea acestora unit][ilor de ecarisaj sau c]tre instala[iile
de neutralizare;
c. Serviciul de canalizare - activitatea de evacuarea apelor pluviale \i de suprafa[] din intravilanul localit][ii, inclusiv
dreptul \i obliga[ia de a administra \i de a exploata infrastructura tehnico-edilitar] aferent] serviciilor/ activit][ilor delegate,
în aria administrativ-teritorial] Municipiul ZAL}U
(2) Prin excep[ie, pentru serviciile/activit][ile prev]zute la lit.a1 \i a.7, în situa[ii expres justificate de c]tre delegatul SC
Citadin ZAL}U SRL privind imposibilitatea execut]rii unor lucr]ri din Programul anual de activitate sau Lista de investi[ii
a Municipiului ZAL}U, precum \i în situa[ia lucr]rilor de construire, modernizare, reabilitare a drumurilor publice de interes
local \i a fondului locativ al Municipiului ZAL}U, prev]zute a fi realizate în cadrul unor programe cu finan[are nerambursabil]
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\i care au ob[inut finan[are, lucr]rile de investi[ii se vor atribui de delegatarul Municipiul ZAL}U altor operatori economici
potrivit procedurilor de achizi[ii publice reglementate de Legea nr. 98/2016@@
B) Completarea art. art.11@@Obliga[iile delegatului@@ în sensul introducerii unor noi obliga[ii la lit.k1, acesta urmând a
avea urmatorul cuprins@@
@@k1) s] sesizeze cu o justificare temeinic], înainte de demararea proiect]rii, în termen rezonabil care s] permit] realizarea
investi[iei propuse, delegatarul cu privire la imposibilitatea execut]rii unor lucr]ri prev]zute în programul de activitate al
delegatului sau în lista de investi[ii a Municipiului ZAL}U în vederea efectu]rii modific]rilor corespunz]toare a programului
de lucr]ri \i atribuirii de c]tre Municipiul ZAL}U a lucr]rilor altui operator economic cu respectarea procedurilor privind
achizi[iile publice@@
Art.7. Aprobarea formei de autofinan[are a DGADP ZAL}U, începand cu 01.03.2018, data de la care acesta nu va mai primi
subven[ii de la bugetul local. Sumele 'ncasate din activit][ile autofinan[ate vor fi utilizate \i pentru celelate activit][i gestionate.
Art.8. Aprobarea modific]rii \i complet]rii tarífelor pentru prestarea serviciilor de utilizare a parc]rilor (cu plata/de re\edin[a),
încep`nd cu 01.03.2018, prin modificarea HCL 374/2017, Anexa nr.3, punctul 6, conform Anexei nr. 3 la prezenta hot]râre .
Art.9.Ca urmare a retragerii din gestiune a serviciilor/activit][ilor men[ionate la art.3, \i a aprob]rii autofinan[]rii, Contractul
de administrare a anumitor activit][i din cadrul serviciului de administrare a domeniului public \i privat al Municipiului
ZAL}U \i a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, nr.36254/10.08.2010 încheiat de Municipiul ZAL}U cu
DGADP ZAL}U se modific] astfel:
A) Modificarea art.2 @@obiectul contractului@@ , acesta urmând a avea urm]torul cuprins:
@@Art.2 (1)Obiectul prezentului contract îl constituie dreptul \i obliga[ia operatorului de a presta serviciul de administare
a domeniului public \i privat al Municipiului ZAL}U, activit][ile:
- semnalizare rutier] \i managementul traficului;
- administrare, amenajare, între[inere \i exploatare parc]ri ;
- administrarea, exploatarea, între[inerea \i modernizarea pie[elor, precum \i dreptul \i obliga[ia de a administra \i exploata
infrastructura edilitar -urban] aferente acestui serviciu/activit][i, în aria administrativ teritorial] Municipiul ZAL}U.
(2) Operatorul va presta \i activitatea de preg]tire a sec[iilor de votare cu ocazia alegerilor@@
B) Modificarea art.11, acesta urm`nd a avea urmatorul cuprins:
@@ART.11.(1)Finan[area cheltuielilor curente de func[ionare \i exploatare ale serviciilor publice gestionate conform
prezentului contract se asigur] din veniturile proprii ale operatorului.
Cheltuielile curente pentru asigurarea func[ion]rii propriu-zise a serviciilor publice \i prestarea activit][ilor, precum \i
pentru întretinerea, exploatarea \i func[ionarea sistemelor aferente, se asigur] conform hot]rârilor Consiliul Local al
Municipiului ZAL}U, din:
- încasarea tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in domeniului public \i privat al Municipiului
ZAL}U, aflate 'n administrarea operatorului, stabilite anual prin hot]r`rea consiliului local de aprobarea a taxelor \i impozitelor
locale: utilizarea temporar] a locurilor publice 'n pie[e, t`rguri \i oboare, tarife de utilizare a parc]rilor cu plat],etc
-încasarea pe baz] de factur] a contravalorii serviciilor prestate c]tre ter[i, al[ii dec`t Consiliul Local al Municipiului
ZAL}U, conform devizelor \i situa[iilor de lucr]ri acceptate de beneficiari, cu excep[ia desp]gubirilor pl]tite de c]tre
societ][ile de asigur]ri, caz 'n care nu se emite factura, plata fac`ndu-se 'n baza devizului de lucr]ri, respectiv 'ncasarea
contravalorii produselor v`ndute conform pre[urilor de pia[]; cota de cheltuieli indirecte \i cota de profit luate 'n calcul la
stabilirea valorii lucr]rilor executate va fi de 15% \i respectiv 6%;
-alte surse, potrivit legii;
(2) Finan[area cheltuielilor de investi[ii se realizeaz] de c]tre operator din veniturile proprii \i din alte surse de venit,
potrivit legii; cheltuielile de capital vor fi nominalizate 'n lista anual] de investi[ii anexat] bugetului local \i se vor aproba
odat] cu bugetul local.
(3) Beneficiarul, autoritatea public] local], poate realiza investi[ii pentru dezvoltarea serviciilor de utilit][i publice date
'n administrarea DGADP ZAL}U, urm`nd ca acestea s] fie date 'n administrare \i exploatare operatorului@@
Art.10. Regulamentul \i caietele de sarcini ale serviciilor /activit][ilor de administare a domeniului public \i privat al
Municipiului ZAL}U delegate c]tre SC Citadin ZAL}U SRL conform prezentei hot]râri, precum \i tarifele pentru serviciile
delegate, vor fi aprobate/actualizate printr-o hotârâre adoptat] ulterior de Consiliul Local al Municipiului ZAL}U@@.
Art.11.Serviciile nou 'nfiin[ate vor fi desf]\urate de c]tre operator numai dup] aprobarea Regulamentelor \i caietelor de
sarcini, precum \i a tarifelor aferente acestora.
Art.12. Pân] la aprobarea noilor tarife de prestare a serviciilor/activit][ilor de: administrarea, exploatarea \i 'ntre[inerea wcurilor publice, respectiv administrarea, organizarea, func[ionarea \i 'ntre[inerea cimitirelor, preluate 'n gestiune delegat] de la
DGADP ZAL}U de c]tre SC Citadin ZAL}U SRL, conform art.4 de mai sus, aceste servicii vor func[iona în baza tarifelor
aprobate prin HCL 374/21.12.2017 privind stabilirea impozitelor \i taxelor locale, a tarifelor \i chiriilor pentru administrarea
bunurilor ce apar[in domeniului public \i privat al Municipiului ZAL}U pentru anul 2018, Anexa nr. 3, punctele 4 \i 5.
Art.13.Odat] cu intrarea în vigoare a prezentei hot]râri se abrog] dispozi[iile contrare din urm]toarele acte
administrative:HCL 207/06.08.2010; HCL nr.208/2010;-HCL 202 /30 septembrie 2011 HCL 66/21.03.2011;HCL 255/2011
,HCL 313/19.12.2013 ,HCL 53/2012 ,HCL 54/2012 ,HCL 25/2015 HCL 234/2011 ; HCL 137/2016.
Art.14."n baza prezentei hot]râri se vor încheia acte adi[ionale la contractele de delegare a serviicilor publice încheiate
cu SC Citadin ZAL}U SRL respective DGADP ZAL}U, prin grija Direc[iei tehnice \i Direc[iei patrimoniu.
Art.15.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic], Direc[ia economic], Direc[ia

9

Patrimoniu, DGADP ZAL}U \i S.C. Citadin ZAL}U S.R.L .
Art.16. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului ZAL}U, Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia Economic], Direc[ia Tehnic], Direc[ia Patrimoniu, DGADP ZAL}U, S.C. Citadin ZAL}U S.R.L, aducere la
cuno\tin[] public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]lajel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 57
din 27 februarie 2018
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru refacerea par[ial]
a Planului Urbanistic Zonal Merilor@@
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;
Având în vedere: Referatul Direc[iei Urbanism nr. 11506 din 19.02.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 1479 din 28.11.2017 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 11506 din 19.02.2018;
V]zând Raportul privind informarea \i consultarea publicului nr. 11503 din 19.02.2018, Avizul nr. 1 din 25.01.2018
aprobat de Comisia Local] de Urbanism \i Amenajarea Teritoriului ZAL}U, Avizul Arhitectului \ef nr. 4/21.02.2018 precum
Sentin[a Civil] nr. 1780 din 22.12.2016;
În conformitate cu prevederile art.32, alin.1, lit.b,art. 47,50,56 \i Anexa 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare, ale Ordinului nr.176/N/2000 al MLPTL \i ale Ordinului nr. 233/2016
din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
\i urbanismul \i de elaborare \i actualizare a documenta[iilor de urbanism;
În conformitate cu prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr.
2701/2010 al ministrului dezvolt]rii regionale \i turismului;
În temeiul art.36 alin.2 lit.c \i alin.5 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
În baza art.45 alin.2 lit.e respectiv art.127 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] documenta[ia de urbanism@@Plan Urbanistic Zonal pentru refacerea par[ial] a Planului Urbanistic
Zonal Merilor@@, ini[iat] \i finan[at] de Municipiul ZAL}U, documenta[ie de urbanism, anex] parte integrant] din prezenta
hot]râre.
Art.2. Investi[iile din zona reglementat] se vor autoriza \i realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic
Zonal aprobat prin prezenta hot]râre \i în conformitate cu condi[iile/restric[iile impuse prin Avizele emise de organele de
specialitate.
Art.3. (1).Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism@@Plan Urbanistic Zonal pentru refacerea par[ial] a Planului
Urbanistic Zonal Merilor@@ este de 3 ani de la data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, cu posibilitatea prelungirii acesteia
pân] la data aprob]rii noului Plan Urbanistic General al Municipiului ZAL}U, prin hot]râre a consiliului local, pe baza
analizei de specialitate a Direc[iei urbanism, dac] se men[in reglement]rile urbanistice prev]zute \i dac] acestea nu contrazic
alte reglement]ri conexe sau acte normative ap]rute între timp.
(2).Valabilitatea prevederilor documenta[iei de urbanism@@Plan Urbanistic Zonal pentru refacerea par[ial] a Planului
Urbanistic Zonal Merilor@@ se extinde de drept pentru acele investi[ii care au început în perioada de valabilitate stabilit] la
alineatul precedent, pân] la finalizarea acestora.
Art.4.Prin responsabilitatea Arhitectului \ef, documenta[ia de urbanism aprobat] prin prezenta hot]râre se comunic], în
termen de 15 zile de la aprobare, într-un exemplar, Agen[iei Na[ionale de Cadastru \i Publicitate Imobiliar], în format
electronic, pentru preluarea informa[iilor în sistemul de eviden[] de cadastru \i publicitate imobiliar] \i în geoportalul
INSPIRE \i un exemplar Ministerului Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Urbanism-Arhitect \ef-Serviciul urbanism.
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Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului ZAL}U;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia urbanism-Serviciul Urbanism \i amenajarea teritoriului,
- OCPI S]laj, beneficiar;
- Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]lajel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian

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

HOT}RÂREa nr. 58
din 27 februarie 2018
privind modificarea Hot]rârii Consiliului local al Municipiului ZAL}U nr.170 din 11 iunie 2007
privind obliga[iile \i responsabilit][ile ce revin cet][enilor, institu[iilor publice, agen[ilor economici,
celorlalte persoane juridice pentru buna gospod]rire, între[inere \i înfrumuse[are a localit][ii,
p]strarea permanent] a cur][eniei în Municipiul ZAL}U
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;

Av`nd în vedere:
-Referatele nr.66351/18.10.2017 \i nr.12405/22.02.2018 ale Direc[iei Corp Control;
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului ZAL}U
-HCL nr. 170 din 11 iunie 2007 privind obliga[iile \i responsabilit][ile ce revin cet][enilor, institu[iilor publice, agen[ilor
economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospod]rire, între[inere \i înfrumuse[are a localit][ii, p]strarea permanent]
a cur][eniei în Municipiul ZAL}U modificat] prin HCL nr.66/2008 \i prin HCL nr.60/2009;
V]zând prevederile Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igien] \i a recomand]rilor privind mediul de via[]
al popula[iei, ale O.U.G. nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protec[ia mediului, respectiv ale O.G. 21/2002 privind
gospod]rirea localit][ilor urbane \i rurale, ale Legii nr.52/2003 privind transparen[a decizional],
În baza art.2 alin.2 \i art.4 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven[iilor;
În temeiul art.36 alin.6 lit.d \i a art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] modificarea Hot]rârii Consiliului local al Municipiului ZAL}U nr.170/11.06.2007 privind obliga[iile
\i responsabilit][ile ce revin cet][enilor, institu[iilor publice, agen[ilor economici, celorlalte persoane juridice pentru buna
gospod]rire, între[inere \i înfrumuse[are a localit][ii, p]strarea permanent] a cur][eniei în Municipiul ZAL}U, modificat]
prin HCL nr.66/2008 \i prin HCL nr. 60/2009,astfel :
1. la art. 3 se adaug] lit. p \i va avea urm]torul con[inut: p) proprietarii de imobile, case individuale au obliga[ia de a nu
scoate \i a nu depozita pe domeniul public \i privat al Municipiului ZAL}U, resturi vegetale rezultate din cur][area gr]dinilor
\i a cur[ilor imobilelor. Aceste tipuri de de\euri pot fi depozitate în gr]din] în vederea producerii de compost natural operatorul serviciului va pune la dispozi[ia proprietarului, la solicitarea acestuia, contra cost, container pentru compost sau
dup] caz operatorul va asigura contra cost container pentru colectare \i transport de\euri vegetale;
- amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
- persoan] juridic]: 1.000 -1.500 lei
2.la art. 3 se adaug] lit. r \i va avea urm]torul con[inut: r) de a salubriza, în aceea\i zi, domeniul public sau zona unde
persoan] fizic] sau juridic] execut] lucr]ri de construc[ii, repara[ii sau interven[ii la re[elele tehnico-edilitare, indiferent dac]
lucrarea este terminat] sau continu] în zilelele urm]toare pân] la finalizarea acesteia;
- amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
- persoan] juridic]: 1.000 - 2.500 lei
3.la art. 3 se adaug] lit. s \i va avea urm]torul con[inut: s) s] nu împr]\tie gunoiul aflat în recipien[i amplasa[i în punctele
de colectare ale reziduurilor menajere, s] nu depoziteze de\euri menajere colectate din gospod]rii sau de la agen[ii economici,
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precum \i ambalaje voluminoase în co\urile stradale;
-amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
3. 1.la art. 3 se adaug] lit. t \i va avea urm]torul con[inut: t) persoanele fizice \i juridice au obliga[ia de a nu deversa ape
uzate menajere \i fecaloid menajere, pe domeniul public sau privat al municipiului ZAL}U;
-amend]: persoan] fizic]: 1.000 - 2.000 lei
-persoan] juridic]: 1500 - 2500 lei
4.art. 4, lit. a se modific] \i va avea urm]torul con[inut: a) neluarea m]surilor de prevenire, respectiv de stârpire a
roz]toarelor, parazi[ilor \i insectelor din gospod]riile proprii sau sedii de firm];
-amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
-persoan] juridic]: 1.500 - 2.500 lei
5.art. 4, lit. d se modific] \i va avea urm]torul con[inut: d) neîncheierea contractelor de c]tre agen[ii economici, institu[ii
publice, persoane fizice sau asocia[ii de proprietari pentru efectuarea opera[iunilor de ridicare, transport \i neutralizare a
de\eurilor de orice fel, cu firma care are concesionat acest serviciu, precum \i nedepozitarea separat] a de\eurilor de c]tre
ace\tia. Neîncheierea de c]tre persoanele fizice \i juridice de contracte cu operatorii de salubritate pentru transportul de\eurilor
provenite din locuin[e, generate de activit][i de reamenajare \i reabilitare interioar] \i/sau exterioar] a acestora;
-amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
-persoan] juridic]: 2.000 - 2.500 lei
6.art. 4, lit. e se modific] \i va avea urm]torul con[inut: e) r]scolirea gunoaielor din containere de c]tre persoane fizice în
scopul recuper]rii a diferite obiecte, materiale, hârtii sau resturi alimentare, precum \i aruncarea, scoaterea gunoaielor \i a
apelor uzate din localuri, magazine, imobile, c]mine de colectare sau subsoluri, pe str]zi; împr]\tierea gunoiului m]turat de
pe trotuare în rigol] sau pe carosabil;
-amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
-persoan] juridic]: 1.000 - 2.500 lei
7.art. 4, lit. h se modific] \i va avea urm]torul con[inut: h) deversarea reziduurilor lichide \i/sau solide pe domeniul public
\i privat al municipiului ZAL}U, în rigole, \an[uri stradale, precum \i murd]rirea str]zilor de c]tre cet][eni sau de mijloacele
de transport;
-amend]: persoan] fizic]:1.000 - 2.500 lei
-persoan] juridic]: 2.000 - 2.500 lei
8.art. 4, lit. i se modific] \i va avea urm]torul con[inut: i) circula[ia cu vehicule cu trac[iune animal](c]ru[e), pe c]ile
publice ale municipiului ZAL}U, cu excep[ia Cartier Ortelec, zona Valea Mi[ii \i localitatea component] Stân], cu condi[ia
respect]rii normelor de circula[ie pe drumurile publice;
-amend]: persoan] fizic]: 500-1000 lei
9.art. 4, lit. j, se modific] \i va avea urm]torul con[inut:
- pct. (1) sp]larea autovehiculelor, a ambalajelor, a recipien[ilor sau a altor bunuri pe str]zi sau în alte locuri publice;
- pct. (2) l]sarea în libertate, f]r] supraveghere a animalelor de orice fel pe domeniul public sau privat al municipiului
ZAL}U, precum \i hr]nirea animalelor în afara locurilor amenajate în acest sens, precum \i necur][area gunoiului rezultat în
urma necesit][ilor fiziologice ale acestora;
-amend]: persoan] fizic]: 300 - 1.000 lei
-persoan] juridic]: 1.000 - 2.500 lei
10.art. 4, lit. m, se modific] \i va avea urm]torul con[inut: m) distrugerea \i/sau deteriorarea prin lovire sau incendiere a
containerelor, pubelelor, co\urilor de gunoi stradale, precum \i deteriorarea sau distrugerea din culp] a platformelor gospod]re\ti
a materialelor sau dot]rilor necesare între[inerii localit][ilor, dac] fapta nu este s]vâr\it] în astfel de condi[ii încât, potrivit
legii, s] fie considerat] infrac[iune;
-amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
11. art. 4, lit. n, se modific] \i va avea urm]torul con[inut: n) neîmprejmuirea cu panouri aliniate, inscrip[ionate cu
denumirea firmei constructoare \i cu aspect corespunz]tor a lucr]rilor de construc[ie, în limita suprafe[elor legal aprobate \i
cu asigurarea neîmpra\tierii în zona imediat] a materialelor de construc[ie, a molozului sau a p]mântului de c]tre utilaje,
mijloace de transport, curen[i de aer sau ploaie;
-amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
-persoan] juridic]: 1.500 - 2.500 lei
12.art. 4, lit. p, se modific] \i va avea urm]torul con[inut: p) nedesfundarea, necur][area \i neefectuarea dezinfec[iilor
subsolurilor înfundate, de c]tre proprietari sau asocia[ii de proprietari, precum \i neevacuarea la timp a foselor septice;
-amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
-persoan] juridic]: 1.500 - 2.500 lei
13.art. 4, lit. s, se modific] \i va avea urm]torul con[inut: s) cre\terea sau de[inerea animalelor \i p]s]rilor în spa[iile comune, în
jurul imobilelor cu mai multe apartamente sau în ad]posturi amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului ZAL}U;
- amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
- persoan] juridic]: 1.000 - 2.500 lei
14.art. 4, lit. t, se modific] \i va avea urm]torul con[inut t) inscrip[ionarea, distrugerea mobilierului din mijloacele de
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transport în comun precum \i neîntre[inerea cur][eniei indiferent de forma de proprietate a acestora, precum \i murd]rirea
domeniului public sau privat al municipiului ca urmare a scurgerilor de ulei sau carburan[i pe str]zi sau în locurile de sta[ionare;
-amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
-persoan] juridic]: 2.000 - 2.500 lei
15.art. 4, lit. w, se modific] \i va avea urm]torul con[inut: w) cre\terea animalelor \i p]s]rilor pentru produc[ie \i trac[iune
în gospod]riile particulare din intravilanul urban al municipiului ZAL}U, cu excep[ia zonelor periurbane: Ortelec, Stâna,
Valea Mi[ii, precum \i p]\unatul animalelor în zonele de locuit ale municipiului ZAL}U, pe orice teren apar[inând domeniului
public sau privat al municipiului ZAL}U, inclusiv pe malurile v]ilor care str]bat intravilanul municipiului (V. Mi[ii, V.
S]rma\, V.Mese\, V. Pietri\, V. ZAL}U);
-amend]: persoan] fizic]: 800 - 1.000 lei
-persoan] juridic]: 1.500 - 2.500 lei
15.1. art.5, lit.a va avea urm]torul con[inut: @@a) trecerea peste rondouri de flori, peluze, gazon, gard viu, de natur] s]
produc] deteriorarea acestora, 'n afara aleilor amenajate 'n acest scop@@;
16.art. 5, lit. c se modific] \i va avea urm]torul con[inut: c) cosirea f]r] acordul scris al administratorului domeniului
public, în parcuri, zone verzi, scuar-uri sau gr]dini publice; cultivarea de legume \i zarzavaturi pe terenul municipiului
ZAL}U, precum \i distrugerea spa[iilor verzi din cartierele de locuin[e;
-amend]: persoan] fizic]: 400 - 600 lei
-persoan] juridic]:1.000 - 1.500 lei
17.art. 5, lit. d se modific] \i va avea urm]torul con[inut: d) circula[ia, oprirea, parcarea sau sta[ionarea autovehiculelor,
remorcilor sau a oric]rui tip de vehicul pe zone verzi, alei pietonale sau pe c]ile de acces pentru persoanele cu dizabilit][i;
-amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
-persoan] juridic]: 1.000 - 2.500 lei
17.1. art.5, lit. e va avea urm]torul con[inut: @@e) practicarea jocurilor sportive sau lasarea copiilor sa se joace pe zone verzi,
dac] aceasta produce sau este de natur] s] produc] deteriorarea acestor zone, 'n afara locurilor special amenajate 'n acest scop@@.
18.art. 5, lit. j se modific] \i va avea urm]torul con[inut:j) depozitarea direct pe trotuar, sol sau pe carosabilul str]zilor, a
materialelor de construc[ii: mortar, beton, nisip, balast, resturi vegetale rezultate din cur][area spa[iilor verzi, alte de\euri
amestecate/ resturi rezultate din activit][i de repara[ii \i amenaj]ri la cl]diri \i locuin[e \i din demolarea unor construc[ii
civile sau industriale, de\euri provenite din gospod]rii. Fac execep[ie de la aceste prevederi materialele de construc[ie
ambalate sub orice form] dac] nu afecteaz] solul, cu condi[ia achit]rii taxelor legale pentru ocuparea temporar] a domeniului
public \i depozitarea lor în mod ordonat;
19.art. 5, lit. l se modific] \i va avea urm]torul con[inut: l) circula[ia autovehiculelor cu masa total] maxim] autorizat]
peste 3.5 tone pe aleile din cartierele de locuin[e, precum \i sta[ionarea sau parcarea autovehiculelor în alte locuri decât cele
special amenajate în acest scop;
-amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
-persoan] juridic]: 2.000 - 2.500 lei
20.la art. 5, lit. o se modific] \i va avea urm]torul con[inut: o) parcarea, sta[ionarea autobuzelor, autocarelor \i vehiculelor
grele sau agregatelor agricole, remorcilor, containerelor, pe domeniul public sau privat al municipiului ZAL}U, exclusiv
str]zi, f]r] acordul scris al administratorului domeniului public;
- amend]: persoan] fizic]: 500 - 2.000 lei
- persoan] juridic]: 1.000 - 2.500 lei
21.art. 6, lit. c, se modific] \i va avea urm]torul con[inut: c) distrugerea trotuarelor, bordurilor, str]zilor sau a zonelor verzi,
în scopul execut]rii unor lucr]ri în subteran sau la suprafa[];
- amend]: persoan] fizic]: 500 - 2.000 lei
- persoan] juridic]: 1.000 - 2.500 lei
21.1. Art.6 lit.f va avea urm]torul con[inut: f) neinterven[ia imediat] a Companiei de Ap], a SC Citadin SRL \i a altor
de[in]tori de re[ele subterane transportoare de ap] sau alte lichide, pentru remediere, în cazul unor avarii care produc scurgeri
de lichide pe str]zi, trotuare, parc]ri sau zone verzi sau care produc pr]bu\iri ale suprafe[elor carosabile;
22.art. 6, lit. i, se modific] \i va avea urm]torul con[inut:- pct-(1) - neasigurarea func[ion]rii corespunz]toare a re[elelor de
canal, nedesfundarea permanent] a receptorilor de canal pluvial precum \i neîntre[inerea permanent] a re[elelor exterioare de
gaz sau termoficare, neexecutarea unor lucr]ri periodice de vopsire pentru împiedicarea degrad]rii prin ruginirea acestora, de
c]tre cei care exploateaz] aceste re[ele;
- amend]: - persoan] juridic]: 1.000 - 2.500 lei
23.art.6 lit.i pct (2) - folosirea apei potabile de la ci\mele, pu[uri sau fântâni publice pentru sp]larea ma\inilor, covoarelor
sau altor echipamente;
- amend]: persoan] fizic]: 400 - 1.000 lei
- persoan] juridic]: 2.000 - 2.500 lei
24.art. 6, lit. k, se modific] \i va avea urm]torul con[inut: k) nerefacerea corespunz]toare a lucr]rilor de construire în
subteran autorizate, care afecteaz] suprafa[a trotuarelor, str]zilor, parcajelor sau a zonelor verzi, nerespectarea termenului
aprobat prin avizul de spargere sau a oric]ror condi[ii men[ionate în avizul de spargere, dac] fapta nu este s]vâr\it] în astfel
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de condi[ii încât potrivit legii s] fie considerat] infrac[iune;
- amend]: persoan] juridic]: 1.500 - 2.500 lei
25.art. 6, lit. n - se abrog]
26.la art. 7, lit. a se modific] \i va avea urm]torul con[inut: t) neasigurarea cur][eniei în g]ri \i autog]ri;
- amend]: persoan] juridic]: 1.000 - 1.500 lei
27.la art. 7 se adaug] litera k \i va avea urm]torul con[inut: k) nerespectarea obliga[iei de[in]torilor de construc[ii de a
interveni imediat pentru remedierea deficien[elor \i totodat] de a marca \i izola zona expus], ca urmare a gradului de
degradare al acestora(desprinderi de elemente constructive, p]r[i din fa[ad] sau acoperi\ etc.) care afecteaz] spa[iul public;
- amend]: persoan] fizic]: 1.000 - 2.000 lei
- persoan] juridic]: 2.000 - 2.500 lei
28.la art. 7 se adaug] litera l \i va avea urm]torul con[inut: l)scuturarea covoarelor, lenjeriei sau a altor obiecte pe ferestre
\i balcoane; aruncarea de la ferestre sau balcoane cu diverse obiecte, dispozitive sau de\euri menajere;
- amend]: persoan] fizic]: 200 - 500 lei
29.la art. 7 se adaug] litera m \i va avea urm]torul con[inut: m) ancorarea pe stâlpi, sub form] de colaci a cablurilor
electrice, de telefonie, de transmitere a semnalelor TV, de internet, ce pot constitui real pericol pentru cet][enii \i traficul auto;
- amend]: persoan] juridic]: 1.000 - 2.000
30.art. 7 se adaug] lit. n \i va avea urm]torul con[inut: n) montarea schelelor sau macaralelor de construc[ii f]r] acordul
administratorului domeniului public sau privat \i f]r] plata taxelor legale, pe terenul apar[inând municipiului ZAL}U;
- amend]: persoan] fizic]: 500 - 1.000 lei
- persoan] juridic]: 1.500 - 2.500
31.Capitolul VI, art. 9, va avea urm]torul con[inut:
- alin (1) - constatarea \i sanc[ionarea faptelor ce constituie contraven[ii s]vâr\ite de persoane fizice \i/sau juridice, se va
face pentru încalcarea obliga[iilor \i s]v]r\irea faptelor stabilite în articolele cuprinse în hot]râre \i se sanc[ioneaz] cu
amend] prev]zut] în cuantumul men[ionat în Anexa nr. 1 la prezenta hot]râre;
- alin (2) - pentru contraven[iile reglementate de prezenta hot]râre se poate aplica \i sanc[iunea contraven[ional]
@@avertisment@@;
32.Capitolul VII,
art. 10 - se modific] \i va avea urm]torul con[inut:
Constatarea contraven[iilor \i aplicarea sanc[iunilor din prezenta hot]râre se face prin proces verbal încheiat de primar,
împuternici[ii acestuia \i poli[i\tii locali.
33. art. 12 se modific] \i va avea urm]torul con[inut:
Art. 12 - alin (1) - Împotriva procesului verbal de contraven[ie \i de aplicare a sanc[iunii se poate face plângere în timp de
15 zile de la data înm]n]rii sau comunic]rii acestuia. Plângerea se depune la instan[a competent] conform
Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraven[iilor;
- alin (2) - În cazul în care contravenientul nu respect] obliga[ia de a înl]tura situa[ia creat] prin s]v]r\irea contraven[iei, organul
constatator poate aplica, în mod repetat, dac] contravenientul nu se conformeaz], o nou] amend] pentru contraven[ia s]v]r\it].
Art.2.Modific]rile adoptate prin prezenta hot]râre intr] în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice de la data
aducerii la cunostin[] public] a cet][enilor \i persoanelor juridice, prin publicare în presa local], postare pe site-ul Municipiului
ZAL}U \i afi\are la sediul Prim]riei Municipiului ZAL}U.
Art.3. HCL nr.170/2007 cu modific]rile ulterioare, adoptate prin HCL nr.66/2008 \i prin HCL nr. 60/24.03.2009 \i prin
aceast] hot]râre, va fi republicat] potrivit anexei la prezenta hot]râre.
Art.4. Cu ducere la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia Corp Control \i Politia Local] ZAL}U..
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Primarul Municipiului ZAL}U;
-Direc[ia administra[ie public] local];
-Direc[ia Economic];
-Direc[ia Corp Control;
- Direc[ia Urbanism;
- Direc[ia de S]n]tate Public] S]laj;
-D.G.A.D.P.- ZAL}U;
-Mass-media local];
-Politia Local] ZAL}U;
-Monitorul Oficial al Jude[ului S]laj.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]lajel Teodor
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Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian

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

HOT}RÂRE NR.60
din 27 februarie 2018
privind completarea HCL nr. 55 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Organigramei, a
Statului de func[ii \i reorganizarea Direc[iei Generale de Administrare a Domeniului Public
ZAL}U ca Serviciu public în subordinea Consiliului Local al Municipiului ZAL}U
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;
Având în vedere:
- Referatul Direc[iei resurse umane, monitorizare unit][i de înv][]mânt - CFG, Serviciul resurse umane, salarizare nr.
12468 din 22.02.2018;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- HCL nr.55 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de func[ii \i reorganizarea Direc[iei
Generale de Administrare a Domeniului Public ZAL}U ca Serviciu public în subordinea Consiliului Local al Municipiului
ZAL}U - Serviciul de Administrare a Domeniului Public, urmare a retragerii din gestiunea D.G.A.D.P. ZAL}U a unor servicii
\i delegarea acestora la S.C. Citadin ZAL}U S.R.L începând cu 01.03.2018;
- În temeiul art. 36 alin. (2) lit.a), alin.(3) lit.b) \i art.45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administra[ia public local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se completeaz] Art. 1 al Hot]rârii Consiliului Local nr. 55 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Organigramei,
a Statului de func[ii \i reorganizarea Direc[iei Generale de Administrare a Domeniului Public ZAL}U ca Serviciu public în
subordinea Consiliului Local al Municipiului ZAL}U - Serviciul de Administrare a Domeniului Public, urmare a retragerii
din gestiunea D.G.A.D.P. ZAL}U a unor servicii \i delegarea acestora la S.C. Citadin ZAL}U S.R.L începând cu 01.03.2018,
cu articolul 1^1, ce va avea urm]torul con[inut:
@@Art.1^1. Noua denumire, în urma reorganiz]rii, a Direc[iei Generale de Administrare a Domeniului Public ZAL}U
începând cu 01.03.2018 va fi SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ZAL}U - serviciu public cu
personalitate juridic] în subordinea Consiliului Local al Municipiului ZAL}U, conduc]torul acestuia având calitatea de
ordonator ter[iar de credite@@
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Serviciul Resurse umane, salarizare \i Serviciul de
administrare a domeniului public ZAL}U.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului ZAL}U;
- Direc[ia Administra[ie Public]; Direc[ia urbanism;
- Direc[ia Economic]; Direc[ia Tehnic]; Direc[ia Patrimoniu; Direc[ia Corp Control;
- Direc[ia Resurse umane, monitorizare unit][i de înv][]mânt, CFG;
- Serviciul de administrare a domeniului public ZAL}U.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]lajel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR.61
din 27 februarie 2018
privind atribuirea denumirii de @@Strada Iri\ilor@@ drumului de utilitate public],
situat în Municipiul ZAL}U, zona str]zii Crângului
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U:
Având în vedere: - Referatul Serviciului Urbanism \i Amenajarea Teritoriului nr. 10801 din 15.02.2018;
- Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului local;
- {inând cont de prevederile art.2 lit. d din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobat] prin
Legea nr.48/200;
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c \i alin. 5 lit. d, art. 45 alin. 2 lit. e \i art. 120 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat],;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se atribuie denumirea de@@ Strada Iri\ilor @@ drumului existent \i identificat conform Planului de încadrare în zon] ce
constituie Anexa nr.1 la prezenta hot]râre, situat] în Municipiul ZAL}U, zona str]zii Crângului, având o lungime de 504,04
metri \i o la[ime de 4 metri.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Serviciul Urbanism \i Amenajarea Teritoriului.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului ZAL}U;
- Serviciul fond funciar, Direc[ia administra[ie public] local];
- Direc[ia public] comunitar] de eviden[] a persoanelor;
- Direc[ia Economic], Patrimoniu, Corp Control \i Tehnic];
- mass-media local], OCPI S]laj;
- Serviciul urbanism \i amenajarea teritoriului;
- Centrul de rela[ii cu publicul;
- Oficiul registrului Comer[ului de pe l`ng] Tribunalul S]laj;
- Spitalul Jude[ean S]laj, Serviciul de Ambulan[] ;
- Serviciul de Telecomunica[ii Speciale - Serviciul 112, ISU Porolissum S]laj;
- Poli[ia Municipiului ZAL}U, Inspectoratul Jude[ean de Poli[ie S]laj;
- Poli[ia Local] ZAL}U;
- DGADP, SC Citadin ZAL}U SRL, Oficiul Po\tal 1, Telekom, solicitan[i.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA nr.69
din 27 februarie 2018
privind aprobarea eliber]rii terenului proprietate privat]/public] a Municipiului ZAL}U prin
desfiin[area construc[iilor provizorii reprezentand garaje, în vederea efectu]rii lucr]rii de utilitate
public] @@Modernizare strada Clo\ca din Municipiul ZAL}U@@
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;
Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Patrimoniu nr.12289/22.01.2018;
- HCL nr.64/17.03.2017 privind aprobarea realiz]rii obiectivului de investi[ii@@Modernizare strada Clo\ca din Municipiul
ZAL}U@@;
- HCL nr.305/17.10.2017 privind aprobarea Devizului General \i a principalilor indicatori dup] finalizarea procedurilor
de achizi[ie public] aferente obiectivului de investi[ii @@Modernizare str. Clo\ca din Municipiul ZAL}U@@
- HCL nr. 256/24.08.2017 \i HCL nr.306/17.10.2017 privind asigurarea finan[]rii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile
aferente obiectivului de investi[ii@@Modernizare strada Clo\ca din Municipiul ZAL}U@@ finan[at prin PNDL
- prevederile Contractului de lucr]ri încheiat între Municipiul ZAL}U \i SC Drum Inserv SRL pentru realizarea acestui
obiectiv de investi[ii;
- prevederile art.33 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea execut]rii lucr]rilor de construc[ii;
- Avizele comisiilor de specialitate;
În baza art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Aprobarea eliber]rii terenului proprietate privat]/public] a Municipiului ZAL}U prin desfiin[area construc[iilor
provizorii reprezentand garaje prev]zute în Anexa nr.1 la prezenta hot]râre, în vederea realiz]rii lucr]rii de utilitate public]
@@Modernizare strada Clo\ca din Municipiul ZAL}U@@.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Patrimoniu.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului ZAL}U;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia Patrimoniu;
- Direc[ia Economic].
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR.70
din 27 februarie 2018
privind modificarea Ghidului Solicitan[ilor (Regulamentului) pentru acordarea de finan[]ri
nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte \i ac[iuni culturale de interes local,
în Municipiul ZAL}U, aprobat prin HCL nr.212/06.08.2010
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;

Având în vedere: Referatul comun nr. 12.992/ 26.02.2018 al Direc[iei economice \i Centrului Na[ional de Informare \i
Promovare Turistic] ZAL}U ,
- prevederile HCL nr. 212 din 06.08.2010 privind aprobarea Ghidului Solicitan[ilor (Regulament) pentru acordarea
de finan[]ri nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/ proiecte \i ac[iuni culturale de interes local, în
municipiul ZAL}U
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit][i
nonprofit de interes general; Ordonan[a nr.51/1998 aprobat] prin Legea nr.199/2008, privind îmbun]t][irea sistemului de
finan[are a programelor, proiectelor \i ac[iunilor culturale;
În conformitate cu prevederile art.7 alin.13 din legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional],
În baza art.36 alin.2 lit.b \i d \i alin.6 lit.a pct.4 art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Se modific] Ghidul Solicitan[ilor (Regulament) pentru acordarea de finan[]ri nerambursabile de la bugetul local,
pentru programe/proiecte \i ac[iuni culturale de interes local, în Municipiul ZAL}U, dup] cum urmeaz] :
FORMA INI{IAL} (HCL 212/2010)
COFINAN{AREA,

în

sensul

c]

FORMA APROBAT}

finan[]rile

nerambursabile trebuie înso[ite de o contribu[ie din

partea beneficiarului de minimum 30% din valoarea

COFINAN[AREA, în sensul c] finan[]rile nerambursabile trebuie înso[ite de o

contribu[ie din partea beneficiarului de minimum 15% din valoarea total] a
finan[]rii

total] a finan[]rii

Domeniu specific:
FORMA INI{IAL} (HCL 212/2010)

FORMA APROBAT}

Acordarea de finan[]ri nerambursabile este condi[ionat]

Acordarea de finan[]ri nerambursabile este condi[ionat] de existen[a altor surse de

de existen[a altor surse de finan[are, proprii sau atrase
de beneficiar, în procent de minim 30% din totalul
bugetului

programului,

proiectului

sau

finan[are, proprii sau atrase de beneficiar, în procent de minim 15% din totalul

bugetului programului, proiectului sau ac[iunii culturale.

ac[iunii

culturale.
Producerea \i sau exploatarea unui bun cultural poate fi

cofinan[at], în condi[iile prezentei ordonan[e, de mai

Producerea \i sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinan[at], în condi[iile
prezentului regulament, de mai multe autorit][i finan[atoare.

multe autorit][i finan[atoare.
DOCUMENTA{IA DE SOLICITARE A FINAN{}RII NERAMBURSABILE
FORMA INI{IAL} (HCL 212/2010)

FORMA APROBAT}

Documenta[ia se completeaz] obligatoriu prin dactilografiere

Lit. g, o, p, q – se exclude

a,b,c…

original, din care s] rezulte:

sau editare computerizat] \i trebuie s] con[in] urm]toarele:

Lit.r. - devine litera g - declara[ia pe propria r]spundere, conform modelului (anexa 1.a), în
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g. hot]rârea autorit][ii tutelare în baza c]reia a fost

- nu are obliga[ii de plat] exigibile \i nu este în litigiu cu institu[ia finan[atoare;

înfiin[at] persoana juridic] de drept public (1 ex)

-nu are obliga[ii de plat] exigibile privind impozitele \i taxele c]tre stat, precum \i contribu[iile

institu[ii, organiza[ii guvernamentale \i neguvernamentale,

-informa[iile furnizate institu[iei finan[atoare în vederea ob[inerii finan[]rii sunt veridice;

o. documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte
dac] este cazul (1 ex)

p. certificat de înscriere emis de Judec]toria ZAL}U din
care s] rezulte c] nu face obiectul unei proceduri de
dizolvare sau lichidare ori se afl] deja în stare de dizolvare

sau lichidare (1 ex) – numai în cazul asocia[iilor,
funda[iilor \i organiza[iilor neguvernamentale
q. Regulamentul de organizare \i func[ionare a institu[iei –
doar în cazul persoanelor juridice de drept public

r. declara[ia pe propria r]spundere (1 ex) c] solicitantul:
- nu furnizeaz] informa[ii false în documentele prezentate,

- nu a comis o grav] gre\eal] în materie profesional] sau nu \ia îndeplinit obliga[iile asumate printr-un alt contract de
finan[are nerambursabil], în m]sura în care autoritatea
finan[atoare poate aduce ca dovad] mijloace probante în acest
sens,

- a contractat o singur] finan[are nerambursabil] pentru
aceea\i activitate nonprofit de la aceea\i autoritate finan[atoare

în decursul aceluia\i an fiscal \i c] nivelul finan[]rii nu
dep]\e\te o treime din totalul fondurilor publice alocate
programelor /proiectelor/ac[iunilor aprobate anual în bugetul

c]tre asigur]rile sociale de stat;

-nu se afl] în situa[ia de nerespectare a dispozi[iilor statutare, a actelor constitutive \i a
regulamentelor proprii;

-se oblig] s] participe cu o contribu[ie financiar] de minimum 15% din valoarea total] a
finan[]rii;

-nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare \i nu se afl] în stare de dizolvare ori
de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-nu beneficiaz] de un alt contract de finan[are din fonduri publice pentru acela\i proiect de la
aceea\i autoritate finan[atoare în cursul anului fiscal curent;

-nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finan[are nerambursabil] de la institu[ia
....................................., în sum] de .......................... lei;

-va utiliza sumele primite cu titlu de finan[are nerambursabil] exclusiv pentru derularea
programului/proiectului/ac[iunii men[ionat] în formularul de solicitare;

- nu va deconta documentele justificative ale proiectului finan[at de la bugetul local \i la al[i
finan[atori

- nu a comis o grav] gre\eal] în materie profesional] sau nu \i-a îndeplinit obliga[iile asumate

printr-un alt contract de finan[are nerambursabil], în m]sura în care autoritatea finan[atoare poate
aduce ca dovad] mijloace probante în acest sens,
Dup] lit. g restul literelor se vor redenumi.

local(vezi anun[ul de participare)

- nu va deconta documentele justificative ale proiectului
finan[at deAlaFINAN{}RII
bugetul local \i laNERAMBURSABILE
al[i finan[atori
VALOAREA TOTAL}

FORMA INI{IAL} (HCL 212/2010)

FORMA APROBAT}

Finan[]rile nerambursabile se acord] doar pentru co-

Finan[]rile

mai mult de 70% din cheltuielile totale eligibile.

eligibile. Solicitantul poate depune mai multe proiecte/programe culturale de interes

finan[area unui program/proiect/ac[iune cultural], dar nu

Solicitantul poate depune mai multe proiecte/programe
culturale de interes local.

nerambursabile

se

acord]

doar

pentru

co-finan[area

unui

program/proiect/ac[iune cultural], dar nu mai mult de 85% din cheltuielile totale
local.

Art.2. Urmare modificarilor aduse prin prezenta hot]râre se republic] Ghidul Solicitan[ilor (Regulamentul) pentru acordarea
de finan[]ri nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte \i ac[iuni culturale de interes local, potrivit Anexei
nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Economic] \i Centrul de Informare Turistic].
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu :
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului ZAL}U;
- Direc[iile : Administra[ie Public] Local], Patrimoniu, Economic];
- Centrul de Informare Turistic];
- Membrii Comisiei de evaluare a selec[iei ofertelor culturale;
- Mass media local].
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