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CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 75 din 22 martie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu @@CONSTRUIRE
LOCUIN{E SEMICOLECTIVE@@, în Municipiul Zal]u, str.Mihai Eminescu nr.20, investitori HULUBAN
L}CRIMIOARA \i HULUBAN FLORIN
HOT}RÂREA NR. 76 din 22 martie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal @@Modificare
solu[ie la cas] familial] D+P+M în locuin[] colectiv] D+P+E@@ str. Szikszai Lajos (1825-1907), nr. 2@@
HOT}RÂREA NR. 77 din 22 martie 2018 privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic
de Detaliu în vederea construirii unei locuin[e semicolective cu 3 apartamente@@
HOT}RÂREA NR. 93 din 22 martie 2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini al serviciului
de transport local de persoane prin curse regulate @@Trasee \i program de circula[ie@@ aprobat] prin Hot]rârea
Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 390 din 21 decembrie 2017
HOT}RÂREA NR. 105 din 22 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare \i Func[ionare
al Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zal]u
HOT}RÂRE NR.107 din 22 martie 2018 privind modificarea denumirii Direc[iei de Asisten[] Social]
Comunitar] Zal]u în DIREC{IA DE ASISTEN{} SOCIAL} ZAL}U, aprobarea noului Regulament de
organizare \i func[ionare, a Organigramei, Statului de func[ii ale acestei institu[ii, prin reorganizarea activit][ii
HOT}RÂREA NR.108 din 3 aprilie 2018 privind aprobarea documenta[iei de urbanism Plan Urbanistic
Zonal - Zona Central]
HOT}RÂREA NR. 109 din 3 aprilie 2018 privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic
Zonal pentru actualizare în vederea m]ririi suprafe[ei - PUZ @@Extindere intravilan Municipiul Zal]u în zona
Inspectoratului de Jandarmi Jude[ean - Menumorut Voievod - S]laj@@
HOT}RÂREA NR. 110 din 3 aprilie 2018 privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic
Zonal pentru construire parc industrial Welthaus@@
HOT}RÂREA NR.111 din 3 aprilie 2018 privind aprobarea documenta[iei de urbanism Plan Urbanistic
Zonal pentru construire Centru de Agrement cu sal] de evenimente, cu facilit][i de cazare, piscin] par[ial acoperit],
amenaj]ri sportive în Municipiul Zal]u, str.Mihai Eminescu, investitori B]g]rean C]lin \i B]g]rean Monica
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.75
din 22 martie 2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
@@CONSTRUIRE LOCUIN{E SEMICOLECTIVE@@, în Municipiul Zal]u,
str.Mihai Eminescu nr.20, investitori HULUBAN L}CRIMIOARA |I HULUBAN FLORIN
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatul Direc[iei de Urbanism - Arhitect \ef nr.7850/8.12.2017,
- 'n conformitate cu prevederile art.25,45 lit.c,48,49,50,56 alin.6 \i 57 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
\i urbanismul cu modific]rile ulterioare, 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 \i ale Hot]rârii Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.57/21.03.2011 privind aprobarea
@@Regulamentului local de informare \i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare
a teritoriului \i de urbanism@@;
V]zând Certficatul de urbanism nr. 989/08.08.2017, Documenta[ia tehnic] de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu
@@CONSTRUIRE LOCUIN{E SEMICOLECTIVE@@, în Municipiul Zal]u, str.Mihai Eminescu nr.20, investitori HULUBAN
L}CRIMIOARA \i HULUBAN FLORIN,
Avizele ob[inute pentru documenta[ia tehnic] de urbanism PUD: Aviz favorabil Telekom România Communications S.A.
nr. 220/30.08.2017; Aviz favorabil DELGAZ GRID S.A. nr. 238369/07.09.2017; Aviz favorabil Compania de Ap] Some\
S.A. - Sucursala S]laj din 13.09.2017; Decizia etapei de încadrare a planului nr. 5012/01.09.2017 - Agen[ia pentru Protec[ia
Mediului S]laj; Aviz de amplasament favorabil - S.C. Electrica S.A. nr. 60601704456 din 13.09.2017; Aviz favorabil S.C.
Bratner Environment S.R.L. nr. 1248 din 13.09.2017 cu condi[ia încheierii contractului de salubrizare; Aviz de începere a
lucr]rilor emis de O.C.P.I. S]laj nr. 1364/2017; Punct de vedere Inspectoratul pentru Situa[ii de Urgen[] @@Porolissum@@ al jud.
S]laj nr. 1127/17/SU-SJ/06.09.2017; Plan de încadrare în zon] dup] ortofotoplan la scar] 1:2000, eliberat de Oficiul de
Cadastru \i Publicitate Imobiliar] S]laj nr. 23685/20.07.2016; Studiu geotehnic elaborat de S.C. Bader Prod Com S.R.L.
Zal]u (Proiect /2016); Aviz nr.12 din 08.12.2017 a Comisiei Municipale de Urbanism \i Amenajare a teritoriului Zal]u.
Rapoartele Inform]rii publicului \i consult]rii proprietarilor parcelelor vecine cu nr.77.979/6.12.2017 respectiv nr. 13080/
26.02.2018, Avizul Arhitectului \ef nr. 8/15.03.2018.
În conformitate cu prevederile Legii nr.52 din 21 ianuarie 2003 republicat] privind transparen[a decizional] în administra[ia public],
În baza art.36 alin.2 lit.c \i alin.5 lit c \i ale 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 de Detaliu pentru @@CONSTRUIRE LOCUIN{E SEMICOLECTIVE@@, în Municipiul
Zal]u, str.Mihai Eminescu nr.20 ce constituie Anexa nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre, documenta[ie de urbanism
elaborat] de investitorii HULUBAN L}CRIMIOARA \i HULUBAN FLORIN \i întocmit] de B.I.A. Carmen N]d]\an.
Art.2. Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism prev]zut] la art.1 este de 3 ani de la data aprob]rii acesteia
cu posibilitatea prelungirii acesteia prin hot]râre a consiliului local, pân] la data aprob]rii noului PUG.
Art.3. Investi[iile din zona reglementat] se vor realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic de Detaliu
aprobat prin prezenta hot]râre \i a condi[iilor/restrictiilor impuse prin avizele emise de organele de specialitate.
Art.4. Prin grija Arhitectului \ef, documenta[ia de urbanism aprobat] prin prezenta hot]râre se posteaz] pe site-ul institu[iei,
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 Patrimoniu;
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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.76
din 22 martie 2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
@@Modificare solu[ie la cas] familial] D+P+M în locuin[] colectiv] D+P+E@@
str. Szikszai Lajos (1825-1907), nr. 2@@
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere: Referatul Direc[iei Urbanism nr. 6077 din 30.01.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 120 din 07.02.2017, prelungit pân] în 07.02.2019 \i Avizele de specialitate solicitate
prin Certificatul de urbanism ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 6077 din
30.01.2018; Avizul nr. 1 din 14.06.2017 - Arh. \ef;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 50233 din 09.08.2017, nr. 5979 din 29.01.2018 \i nr.
15094 din 05.03.2018, Avizul de oportunitate nr. 1 din 14.06.2017 aprobat prin Dispozi[ia nr. 136 din 29.01.2018 precum \i
Avizul Arhitectului\ef nr. 5 din 05.03.2018;
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 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 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 @@Modificare solu[ie la cas] familial] D+P+M în locuin[] colectiv] D+P+E@@ str.
Szikszai Lajos (1825-1907), nr. 2@@, ini[iat \i finan[at de beneficiarul SC Activ Invest 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 @@Modificare solu[ie la cas]
familial] D+P+M în locuin[] colectiv] D+P+E@@ str. Szikszai Lajos (1825-1907), nr. 2@@ 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 @@Modificare solu[ie la cas] familial] D+P+M în
locuin[] colectiv] D+P+E@@ str. Szikszai Lajos (1825-1907), nr. 2@@ 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;
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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.77
din 22 martie 2018
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu în vederea
construirii unei locuin[e semicolective cu 3 apartamente@@
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere: Referatul Direc[iei Urbanism nr. 6962 din 01.02.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 991 din 08.08.2017 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 6962 din 01.02.2018;
V]zând Raportul inform]rii \i consult]rii proprietarilor imobilelor vecine celei pentru care s-a întocmit PUD, cu nr. 6941/
01.02.2018 \i nr. 17016/12.03.2018, precum \i Avizul Arhitectului \ef nr. 7 din 12.03.2018;
În conformitate cu prevederile art.25,32 alin.1 lit.d, art.45 lit.c, art. 48,49,50,56 alin.6 \i art.57, Anexa nr.1 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare \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 republicat] 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 de Detaliu în vederea construirii unei locuin[e semicolective
cu 3 apartamente@@, ini[iat \i finan[at de beneficiarul SC Ansamblul BVA Design SRL, documenta[ie 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
de Detaliu 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 de Detaliu în vederea construirii unei
locuin[e semicolective cu 3 apartamente@@, 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, ini[iat prin grija Direc[iei Urbanism.
(2).Valabilitatea prevederilor documenta[iei Planului Urbanistic de Detaliu în vederea construirii unei locuin[e semicolective
cu 3 apartamente 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];
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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.93
din 22 martie 2018
privind modificarea Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport local de persoane
prin curse regulate @@Trasee \i program de circula[ie@@ aprobat] prin Hot]rârea Consiliului Local
al Municipiului Zal]u nr. 390 din 21 decembrie 2017
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere: Referatul Direc[iei Tehnice nr.17773 din 14.03.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
Prevederile Legii nr.92/2007 - legea serviciilor de transport public local, ale art.9 din Ordinul 353/2007 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
HCL 209/2012 privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de transport local de persoane prin curse regulate,
a regulamentului, studiului de oportunitate, caietului de sarcini a seviciului, respectiv atribuirea direct] a gestiunii delegate
a acestui serviciu în favoarea SC Transurbis SA Zal]u, cu modific]rile ulterioare;
Adresele operatorului de transport S.C. Transurbis S.A. Zal]u nr. 2574/15.12.2017, nr. 288/13.02.2018 \i nr. 491/08.03.2018,
În temeiul art. 36 alin. 6 lit.a pct.14 \i ale art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Modificarea pozi[iei nr.7, Capitolul A @@Trasee principale de luni pân] vineri@@, din Anexa nr.1 la Caietul de sarcini
al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate @@Trasee \i program de circula[ie@@, aprobat] prin H.C.L.
nr. 390 din 21 decembrie 2017, prin introducerea de luni pân] vineri a unei curse pe traseul Liniei 14 (Pia[a D-va NordBr]det), cu plecare din Dumbrava Nord la ora 7:30, astfel:
INTERVALUL DE SUCCEDARE

CAPACITATE
Nr.crt

TRASEU |I STA{II

PLEC}RI DE LA
CAPETELE DE

(locuri/ mijl. de

(min. sau orele de trecere prin sta[ie)

transp.)

TRASEU
Prima

Ultima

7,35

17,35

Bradet-Centru-Pia[a

Agroalimentar] D-va Nord
(Linia 14) lungime: 5,8 km
Sta[ii:
Bradet, Codiflor, Episcopie,

Centru,Perla, Ciuperca,Uz Casnic,
Romiserv, Multicom,bl.N109,

minim 22 maxim 45

7.00; 8.05; 8.35, 9.05; 9.35; 10.05; 10.35; 11.05;
11.35; 12.05; 12.35; 13.05; 13.35; 14.05; 14.35;
15.05; 15,35; 16.05; 16.35; 17.35;

Centrul Militar, \c.nr.8, D.Nord
bl.1E, Piata D-va Nord
Num]r

minim

de

necesar: 1 autobuz.

autovehicule
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TRASEU |I STA{II

CAPACITATE

(locuri/ mijl. de
transp.)

INTERVALUL DE SUCCEDARE

PLEC}RI DE LA
CAPETELE DE

(min. sau orele de trecere prin sta[ie)

TRASEU
Prima

Ultima

7,00

18,00

Piata Agroalimentara D-va Nordcentru-Bradet

(Linia 14) lungime: 5,8 km
Sta[ii:
Piata D-va Nord, Pasarela D-va
Nord bl.E.10, Pompieri,

Astralis,Casa de Moda, Zahana,

minim 22 maxim 45

Silvania, Pizzeria Champions,

7.00; 7.30; 8.00; 8.30, 9.00; 9.30; 10.00; 10.30;

11.00; 11.30; 12.00; 12.30; 13.00; 13.30; 14.00;
14.30; 15.00; 15,30; 16.00; 16.30; 17.00; 18.00;

str.Gh.Doja (bl.D38), Magazin
Simona, Bradet.
Num]r

minim

de

necesar: 1 autobuz.

autovehicule

Art.2. Modificarea pozi[iei nr.2, Capitolul A @@Trasee principale de luni pân] vineri@@, din Anexa nr.1 la Caietul de
sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate @@Trasee \i program de circula[ie@@, aprobat]
prin H.C.L. nr. 390 din 21 decembrie 2017, prin prelungirea traseului cursei cu plecare din Bradet la ora 1555 pân] pe strada
Lupului, astfel:
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,
CAPACI
TRASEU |I STA{II

TATE

(min. sau orele de trecere prin sta[ie) între orele

(locuri/

mijl. de

transp.)

PLEC}RI DE LA

INTERVALUL DE SUCCEDARE

5.35-8.00

Gara --D-va Nord - Br]det

8.15-

13.15

13.4516.15

16.1519.45

20.23-23.15

6,00

8,15

13,45

15,55

20,28

6,15

8,45

14,00

16,15

20,58

(Linia 22) Lungime: 8,5 km

6,30

9,28

16,35

21,58

Sta[ii:

6,45

9,58

14,15

16,58

22,45

10,28

14,30

17,28

23,15

7,00

10,58

14,45

7,15

11,28

15,05

17,58

7.22din M

11,58

15,15

18,28

7,35

12,28

Gara,Silcotub,Cuprom,Filiatura,bl.N10
9, Centrul Militar, \c.nr.8, D.Nord
bl.1E, Spital, Vi\inilor, Zahana,

Silvania, Pizzeria Champion, Gh. Doja

min 45
max 150

D38, Magazin Simona, Br]det.

Num]r minim de autovehicule necesar:
5 autobuze.

7,45

15.20din
M

CAPETELE DE
TRASEU

Prima

Ultima

6,00

23,15

18,58

12,58

15,35

19,28

13,28

15,45

19,58

Art.3. Modificarea pozi[iei nr.14, Capitolul B @@Trasee secundare de luni pân] vineri@@, din Anexa nr.1 la Caietul de sarcini
al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate @@Trasee \i program de circula[ie@@, aprobat] prin H.C.L.
nr. 390 din 21 decembrie 2017 prin modificarea orei de plecare de pe strada Lupului de la 640 la 637, astfel:
Bradet - str. Lupului
lungime: 10,4 km
Sta[ii:

6.10 (circula din Bradet pe linia 1); 7.05(circula

Bradet - Codiflor - Episcopie - Centru - Perla -

Liceul API - Spital Judetean - Liceul de Chimie -

Dumbrava Nord Biserica Ref. - Scoala nr.8 - Centrul

minim 12

Tur

din gara); 12.07 (circula din bradet, in perioada
scolii); 14.15(circula din Bradet ); 16.25 ( din
Bradet, in perioada scolii).

Militar - lt. col. Pretorian nr.19 - Pasarela - Filiatura
- Cuprom - Silcotub - Casa de Pensii - Gara -

Michelin - Strada Lupului - str. Lupului nr.4-Str.
14
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Lupului Capat

str. Lupului - Bradet
lungime: 10,4 km
Sta[ii:
str. Lupului Capat - str. Lupului nr.4 - str. Lupului -

Michelin - Gara - Silcotub - Cuprom - Filiatura - str.

6.37 (circula pe linia 1); 7.10 (circula pe linia 22);
minim 12

lt. Col. Pretorian nr.19 - Centru Militar - Scoala nr.8

Retur

12.40(circula pana la Gara nu circula in vacanta);

14.55(circula pana la Gara); 17.00(circula pana la
Gara nu circula in vacanta).

- Dumbrava Nord bl.1 E - Spital Judetean - Visinilor
- Zahana - Silvania - Pizza Champion - Gh. Doja
nr.D38 - Magazin Simona - Bradet

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic] \i SC Transurbis SA.
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 tehnic], Direc[ia economic];
- SC Transurbis SA Zal]u;
- afi\are la sediu, mass-media local], solicitan[i.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]lajel Teodor
7

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian

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

HOT}RÂREA nr.105
din 22 martie 2018
privind aprobarea Regulamentului de Organizare \i Func[ionare al Serviciului de Administrare a
Domeniului Public Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Adresa de înaintare a Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zal]u nr. 288 din 20.03.2018, înregistrat la
Prim]ria Municipiului Zal]u, sub nr.19499 din 20.03.2018;
- Referatul de specialitate nr. 19501 din 20.03.2018 al Direc[iei Resurse umane, monitorizare unit][i de înv][]mânt - CFG
- Serviciul Resurse umane, salarizare;
- HCL 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 \i completat] prin HCL 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;
- Prevederile OG 71/2002 privind organizarea \i func[ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public \i
privat de interes local;
- În temeiul art. 36 alin. 3 lit. b \i art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] Regulamentul de Organizare \i Func[ionare al Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zal]u,
conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu data prezentei se abrog] HCL nr. 301 din 20 decembrie 2004 privind aprobarea Organigramei, a Statului de
Func[ii \i a Regulamentului de organizare \i func[ionare a Direc[iei Generale ADP Zal]u.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Resurse umane, monitorizare unit][i de
înv][]mânt - CFG, Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zal]u.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public];
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia Tehnic];
- Direc[ia Patrimoniu;
- Biroul Centrul de rela[ii cu publicul, informa[ii publice;
- 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
Anex]
la Hot]r`rea nr.105
din 22.03.2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE |I FUNC{IONARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ZAL} U
Cap. I. Dispozi[ii generale
Art.1. Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zal]u este un serviciu public de interes local reorganizat în baza H.C.L nr. 55 din 15
februarie 2018 completat] prin H.C.L. nr. 60 din 27 februarie 2018 a Municipiului Zal]u cu personalitate juridic] \i func[ioneaz] sub autoritatea
Consiliul Local al Municipiului Zal]u. Primarul Municipiului Zal]u, Administratorul Public, coordoneaz] \i controleaz] activitatea Serviciului de
Administrare a Domeniului Public Zal]u.
Art.1A1 Defini[ie S.A.D.P. - Serviciul de Administrare a Domeniului Public
Art.2 S.A.D.P. î\i are sediul administrativ în Municipiul Zal]u, b-dul Mihai Viteazu, nr. 68, jude[ul S]laj.
Art.3. S.A.D.P. Zal]u î\i desf]\oar] activitatea în baza prezentului Regulament \i a prevederilor legale în vigoare, de[inând cod fiscal, cont
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bancar \i \tampil] proprie.
Art.4. Durata de func[ionare a S.A.D.P este pe toat] perioada gestiunii directe a serviciului.
Art.,5. Obiectul de activitate al S.A.D.P este constituit din administrarea domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u primit în administrare,
prin desf]\urarea de activit][i \i servicii publice reglementate de legisla[ia în vigoare.
Art.6. Conducerea S.A.D.P va ac[iona în vederea îndeplinirii atribu[iilor ce îi revin conform legisla[iei, HCL-urilor, ordinelor \i dispozi[iilor
emise conform legii.
Art.7. Leg]tura func[ional] dintre Consiliul Local al Municipiul Zal]u \i S.A.D.P este asigurat] prin intermediul Primarului, Administratorului
Public \i prin executivul Prim]riei Municipiului Zal]u \i/ sau direct prin S.A.D.P.
Art.8. S.A.D.P poate fi restructurat prin Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u
Art.9. S.A.D.P colaboreaz] cu direc[iile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zal]u, direc[iile executive din cadrul Prim]riei
Municipiului Zal]u, cu alte institu[ii publice \i private, în vederea asigur]rii bunei func[ion]ri a activit][ii pe care o desf]\oar].
Art.10. Angaja[ii S.A.D.P au statut de personal contractual, angajarea f]cându-se în limita posturilor stabilite prin organigrama \i statul de
func[ii, aprobate de Consiliul Local al Municipiul Zal]u.
Normele de conduit] profesional] a personalului contractual din cadrul S.AD.P. sunt reglementate de Legea nr. 477/2004 privind Codul de
conduit] a personalului contractual din autorit][ile publice cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Activitatea personalului în cadrul S.A.D.P se organizeaz] conform Codului muncii \i a prevederilor legale privind personalul contractual din
institu[iile publice.
CAP. II. Patrimoniul Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zal]u
Art. 11 Patrimoniul S.A.D.P. este format din mijloace fixe \i dot]rile aferente necesare desf]\ur]rii activit][ii, conform activului si pasivului
eviden[iat în bilan[ul contabil, încheiat anual. "n baza contractului de administrare încheiat cu Prim]ria Municipiului Zal]u, administreaz] bunurile
publice conform inventarului anexat la contractul de administrare \i/sau primite ulterior.
- "nstr]inarea bunurilor aflate în administrare se face cu aprobarea Consiliului Local al Municipalului Zal]u, scoaterea din folosin[] a
bunurilor, dezmembrarea \i valorificarea acestora se face conform vigoare.
CAP. III. Finan[ele Serviciului de Administrare a Domeniului Public
Art.12. Finan[area cheltuielilor curente \i de capital al S.A.D.P se asigur] din veniturile ob[inute din activit][ile autofinan[ate.
Bugetul de venituri \i cheltuieli al S.A.D.P se aprob] de c]tre Consiliul Local al Municipiului Zal]u, odat] cu bugetul autorit][i publice.
Directorul executiv al S.A.D.P are calitate de ordonator ter[iar de credite.
S.A.D.P intocme\te proiectul bugetului \i depune la Direc[ia Economic] a Prim]riei Municipiului Zal]u \i la alte direc[ii ( Direc[ia tehnic]
partea de investi[ii, Direc[ia patrimoniu, repara[iile, capitale).
Art.13. Trirmestrial S.A.D.P întocme\te darea de seama contabil] asupra execu[iei bugetului de venituri \i cheltuieli, care se depune la
compartimentul de specialitate din cadrul Prim]riei.
Art.14. Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe baza de documente justificative care s] confirme angajamentele contractuale,
primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucr]ri, plata salariilor \i a altor drepturi b]ne\ti, plata obliga[iilor bugetare \i a
altordrepturi b]ne\ti, plata obliga[iilor bugetare \i a altor obliga[ii
Art.15. Angajarea \i efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se aprob] de ordonatorul de credite \i se efectueaz] numai cu viza prealabil] de
control preventiv care atest] respectarea dispozi[iilor legale \i încadrarea in creditele bugetare aprobate. "n situa[ia refuzului de viz] de control
financiar preventiv, ordonatorul de credite poate dispune pe propria r]spundere angajarea cheltuielilor respective.
CAP. IV. Managementul Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zal]u
Art.16. Primarul Municipiului Zal]u coordoneaz] activitatea S.A.D.P \i/sau - poate delega aceste atribu[ii, conform legii, Administratorului
Public sau viceprimarilor conform Legii nr.215/2001 privind administra[ia public] local], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Art17.Conducerea curent] a S.A.D.P este asigurat] de c]tre directorul executiv, subordonat Consiliului Local al Municipiului Zal]u, Primarului
Municipiului Zal]u \i Administratorului Public.
Art.18. Atribu[iile conducerii curente a S.A.D.P sunt urm]toarele :
- administrarea domeniului public - conform contractului de administrare;
- asigurarea orient]rii strategice a institu[iei asupra modalit][ilor de realizare a sarcinilor ce îi revin;
- prestarea de servicii care s] corespund] nevoilor explicite \i implicite ale cet][enilor \i altor p]r[i interesate respectarea cerin[elor legale de
reglementare în vigoare;
- inventarierea anual] a patrimoniului administrat;
- stabilirea în conformitate cu prevederile legisla[iei a Organigramei, Statului de func[ii, salariilor, indemniza[iilor, sporurilor \i altor drepturi
salariale pentru personalul angajat;
- stabilirea costurilor necesare desf]\ur]rii activit][ii, stabilirea m]surilor preventive necesare pentru diminuarea consecin[elor accidentelor
ipotetice asupra angaja[ilor, cet][enilor \i mediului 'nconjur]tor;
- luarea m]surilor pentru imputarea pagubelor rezultate din îndeplinirea necorespunz]toare a obliga[iilor ce revin angaja[ilor institu[iei;
- ducerea la îndeplinire a dispozi[iilor Consiliului Local al Municipiului Zal]u \i ale Primarului.
Art19. Conducerea curent] se întrune\te ori de câte ori este nevoie, la convocarea directorului executiv.
Art.20. Conducerea curent] prezint] raport asupra activit][ii desf]\urate Primarului în vederea includerii în raportul de activitate anual al acestuia.
Art.21. Negociaz] contractul colectiv de munc] cu reprezentan[ii sindicatului sau ai angaja[ilor în condi[iile legii.
CAP. V. Organizarea Servitului de Administrare a Domeniului Publice
Art.22. Organizarea S.A.D.P este conform Organigramei \i Statului de func[ii aprobate prin Hot]r`re a Consiliului Local al Municipiului Zal]u.
Art.23. Directorul executiv al S.A.D.P este angajat conform reglement]rilor legale aplicabile personalului contractual din institu[iile publice.
Art.24. "n executarea atribu[iilor ce îi revin, directorul executiv emite decizii, având urm]toarele atribu[ii, r]spunderi \i competen[e :
I. Obiective:
- asigurarea conducerii curente a institu[iei 'n baza legisla[iei, a Regulamentului de Organizare \i Func[ionare, a Regulamentului Intern, a
Organigramei \i a Statului de func[ii;
- administrarea domeniului public \i privat de o manier] eficient] \i transparent]; asigurarea implement]rii \i func[ion]rii sistemului de
management;
2. Sarcini:
- studierea variantelor de organizare a serviciilor publice prestate pentru g]sirea formei celei mai potrivite pentru realizarea obiectivelor stabile
'n planul de dezvoltare pe termen scurt, mediu \i îndelungat;
- asigurarea dot]rii tehnice corespunz]toare \i specifice desf]\ur]rii \i îmbun]t][irii activit][ii, a resurselor umane, materiale, financiare si
informa[ionale;
- urm]re\te men[inerea capacit][ii de plat] a institu[iei;
- ob[inerea rentabilit][ii globale pe activitate, precum \i pe tipuri de servicii (activit][i);
- prezint] Consiliului Local spre aprobare Organigrama institu[iei \i statul de func[ii;
- angajeaz] personalul, dispune trecerea 'n alte func[ii;
- aprob] \i dispune sanc[ionarea \i stimularea personalului;

9

- aprob] planificarea concediilor de odihn], efectuarea \i plata/recompensarea orelor suplimentare;
- dispune încetarea contractelor individuale de munc];
- aprob] planificarea preg]tirii profesionale a personalului;
- se preocup] de îmbun]t][irea permanent] a condi[iilor de munc] personalului, g]sirea \i aplicarea modalit][ilor de stimulare a acestuia, cu
respectarea legisla[iei în vigoare.
3. Responsabilit][i:
-coordoneaz] activit][ile S.D.A.D.P având la baz] programul elaborat de Prim]ria Municipiului Zal]u privind serviciile publice;
-coordoneaz] elaborarea bugetului de venituri \i cheltuieli pe activit][i; urm]re\te realizarea veniturilor \i încadrarea în cheltuieli, prin contul
de execu[ie trimestrial;
-prezint] periodic sau la solicitare Primarului \i sau Consiliului Local rapoarte de activitate;
-gestioneaz] patrimoniul institu[iei, r]spunzând de organizarea inventarului anual, analizeaz] rezultatele inventarului \i le prezint] spre
aprobare Consiliului Local;
-asigur] \i urm]re\te respectarea prevederilor documenta[iei de organizare a activit][ii în domeniul siguran[ei \i s]n]t][ii 'n munc] \i în
domeniul situa[iilor de urgen[], precum \i aplicarea planului de prevenire \i protec[iei 'n domeniul s]n]t][ii \i siguran[ei muncii;
-emite decizii pentru numirea comisiilor pe diverse domenii de activitate \i urm]re\te activitatea acestora;
-r]spunde de organizarea sistemului de paz] al institu[iei;
-sesizeaz] organele de urm]rire penal] 'n condi[iile stabilite de lege 'n cazul în care intervin fapte ce pot constitui infrac[iuni.
4. Modalit][i de evaluare a îndeplinirii obiectivelor:
-respectarea planific]rii presta[iei serviciilor conform Regulamentului de Organizare \i Func[ionare \i Contractului de administrare cu Prim]ria
Municipiului Zal]u;
-respectarea termenelor legale sau dispuse;
-îndeplinirea indicatorilor de venituri \i a indicatorilor fizici;
-men[inerea constant] a nivelului sesiz]rilor \i reclama[iilor întemeiate;
-reducerea / eliminarea accidentelor de munc] \i lipsa incidentelor de mediu.
STRUCTURA ORGANIZATORIC} A COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULU
PUBLIC, ATRIBU{II SPECIFICE
Art.25. Directorul executiv are în subordine direct]: Biroul Exploatarea \i Administrarea Parc]rilor, Biroul Administrarea Pie[elor,
Biroul Financiar - Contabilitate, Contracte, Biroul Managementului Traficului \i Compartimentul Resurse Umane, Juridic, Publice \i Rela[ii
Publice.
Art.26. SADP este organizat în birouri \i compartimente, conform legisla[iei aplicabile \i a Organigramei aprobate de Consiliul Local al
Municipiului Zal]u, atribu[iile generale ale acestora fiind prev]zute 'n capitolul urm]tor,
Cap.V1
Cap.VI.1. Biroul Exploatarea \i Administrarea Parc]rilor
Exploateaz] \i gestioneaz] locurile de parcare primite în administrare, planificând \i executând activit][ile necesare pentru utilizarea \i
'nchirierea acestora, conform legisla[iei specifice \i regulamentului activit][ii, dup] cum urmeaz]:
1. închirierea locurilor de parcare de re\edin[];
2. amplasarea automatelor de parcare, exploatarea, între[inerea \i semnalizarea cu indicatoare a acestora;
3. verificarea existen[ei \i valabilit][ii tichetelor, abonamentelor \i permiselor de parcare \i a cardurilor-legitima[ie pentru persoanele cu
handicap expuse pe bord la loc
4. constatarea contraven[iilor \i sanc[ionarea contravenien[ilor;
5. identificarea vehiculelor f]r] num]r de înmatriculare, care se g]sesc în parc]rile publice \i notificarea poli[iei locale pentru identificarea
proprietarilor acestora;
6. marcarea, numerotarea \i semnalizarea locurilor de parcare cu indicatoare de parcare \i t]bli[e adi[ionale.
Cap.VI.2. Biroul Administrarea Pie[elor
Administreaz] \i gestioneaz] mijloacele proprii sau primite 'n administrare, planificând \i prestând activit][ile necesare, conform legisla[iei
specifice \i regulamentului activit][ii dup] cum urmeaz]:
1. 'nchiriaz] spa[ii \i tarabe comerciale;
2. închirieri, rezerv]ri de mese \i platouri;
3. 'nchirieri de cântare verificate metrologic;
4. asigur] verific]ri prin cântar etalon al pie[ei;
5. asigurarea unei cânt]riri gratuite la marfa vrac (cântar peste 30 kg);
6. asigurarea închirierii de echipament de protec[ie, tabure[i, box-pale[i de depozitare;
7. închirieri de boxe pentru depozitare marf] vrac;
8. asigurarea utilit][ilor publice ( ap], canalizare menajer] \i pluvial], iluminat public, re[ea gaz);
9. asigurarea controlului alimentelor de origine animal] prin biroul Direc[iei Sanitar] Veterinar] \i pentru Siguran[a Alimentelor;
10. asigurarea paznici prin agen[i ai serviciului specializat de paz].
Cap.V1.3. Birou Financiar - Contabilitate, Contracte Atribu[ii \i sarcini:
1. fundamentarea anual] a categoriilor de cheltuieli \i venituri în vederea elabor]rii proiectului de buget;
2. gestionarea judicioas] \i eficient] a fondurilor publice;
3. întocme\te \i depune declara[iile privind achitarea la termen a sumelor datorate bugetului de stat, al asigur]rilor sociale de stat,
s]n]tate, etc.;
4. 'ntocme\te d]rile de seam] trimestriale \i anuale asupra execut]rii bugetului propriu;
5. 'ntocme\te bilan[ul trimestrial \i anual al bugetului propriu;
6. 'ntocme\te contul de execu[ie;
7. se asigur] de existen[a CFP pe documente;
8. organizeaz] \i controleaz] inventarierea anual] \i ocazional] a mijloacelor resurselor materiale \i financiare în conformitate cu prevederile legale;
9. organizeaz], controleaz] \i r]spunde de modul de desf]\urare a activit][ii de eviden[] contabil] pentru cheltuieli curente;
10. asigur] încas]rile în numerar a veniturilor;
11. prime\te \i verific] extrasele de cont ale b]ncilor \i documentele înso[itoare ale acestora;
12. asigur] înregistrarea în sistemul informatic a tuturor opera[iunilor contabile, cronologic \i conform legisla[iei specifice;
13. centralizeaz] zilnic opera[iunile care se fac la casieriile unit][ii \i asigur] 'ncasarea la timp a crean[elor \i lichidarea obliga[iilor contractuale;
14. transmite periodic compartimentului juridic documentele necesare ac[iunilor în instan[], urm]re\te împreun] cu acesta derularea proceselor
\i opereaz] corespunz]tor 'n eviden[e etapele acestora;
15. r]spunde 'mpreun] cu compartimentului juridic de încadrarea în termenele de prescriere, conform legisla[iei;
16. gestioneaz] contractele încheiate de institu[ie cu beneficiarii serviciilor prestate;
17. particip] \i organizeaz] pentru atribuirea contractelor;
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18. 'ntocme\te contractele conform prevederilor legale \i a prevederilor din regulamentele activit][ilor;
19. asigur] facturarea obliga[iilor care rezult] din contracte;
20. urm]re\te încasarea beneficiarilor, prin verificarea permanent] a soldurilor;
21. someaz] 'mpreun] cu juristul beneficiarii cu restan[e \i urm]re\te returnarea acestora;
22. înainteaz] juristului documenta[ii pentru ac[ionarea în instan[] a restan[ierilor la termene regulate care s] fie în perioada de prescriere
(contracte, facturi, calcul de penalit][ii);
23. face propuneri pentru taxe de utilizare a domeniului public pentru proiectul de buget;
24. comunic] modific]rile prevederilor contractuale c]tre clien[i;
25. asigur] modificarea, reînnoirea, prelungirea \i rezilierea contractelor gestionate;
26. asigur] preg]tirea documentelor create de compartiment în vederea depozit]rii la arhiv].
Cap.VI.4. Biroul Managementul traficului
Administreaz] \i gestioneaz] mijloacele de semnalizare rutier] primite 'n administrare, planificând \i executând lucr]rile necesare men[inerii
acestora în condi[ii corespunz]toare asigur]rii - siguran[ei în circula[ie, conform legisla[iei specifice \i regulamentului activit][ii.
Prin activitatea Biroului Managementul traficului se va asigura:
1. identificarea \i analiza, 'mpreun] cu poli[ia rutier], a punctelor/zonelor concentratoare de accidente soldate cu victime, în vederea
sistematiz]rii acestora \i elimin]rii pericolului de accidente prin amenaj]ri rutiere;
2. organizarea circula[iei rutier] \i optimizarea traseelor în func[ie de fluxurile de vehicule \i pietoni, evalu]rile privind calitatea aerului \i
zgomot, prin: lucr]ri \i amenaj]ri rutiere, instala[ii de dirijare \i semnalizare, amplasarea \i montarea indicatorilor rutiere \i a altor instala[ii de
avertizare \i implementarea unor sisteme de control al traficului, executarea marcajelor;
3. realizarea, între[inerea \i men[inerea în stare de func[ionare a instala[iilor de dirijare a circula[iei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere
\i marcajelor;
4. perfec[ionarea \i modernizarea mijloacelor de semnalizare \i avertizare rutier] \i de dirijare a circula[iei;
5. descurajarea sau interzicerea circula[iei de tranzit, în condi[iile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunz]toare, cu acordul
administratorului drumului \i al poli[iei rutiere.
Cap.VI.5. Compartimentul Resurse Umane, Juridic, Publice \i Rela[ii Publice
Atribu[ii \i sarcini:
1. întocme\te anual fi\ele de evaluare a performan[elor profesionale individuale;
2. verific] pontajele compartimentelor, privind concediile medicale, de odihn], învoiri, absen[e nemotivate, concedii / zile libere pentru
evenimente deosebite;
3. întocme\te pontajul personalului TESA;
4. în baza planific]rilor de concedii, efectueaz] comunic]ri \i urm]re\te efectuarea acestora;
5. asigur] gestionarea dosarelor profesionale \i a documentelor de personal conform legisla[iei în vigoare;
6. propune spre aprobare directorului executiv formele \i metodele de instruire \i perfec[ionare a personalului institu[iei;
7. asigur] preg]tirea documentelor create de compartimente în vederea depozit]rii la arhiv];
8. elaboreaz] 'mpreun] cu conducerea S.A.D.P organigrama \i statul de func[ii;
9. asigur] aplicarea prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar;
10. verific] \i semneaz] statele de plat] pentru salaria[i, 'ntocmite în baza pontajelor;
11. calculeaz] \i întocme\te liste \i situa[ii pentru orice alte drepturi salariale;
12. întocme\te d]ri de-seam] specifice activit][ii personal \i salarizare;
13. [ine eviden[a personalului \i se asigur] de încadrarea în num]rul de posturi aprobate conform organigramei \i statului de func[ii;
14. redacteaz] fi\ele de post împreun] cu \efii de compartiment \i le gestioneaz] corespunz]tor;
15. 'nregistreaz] coresponden[a primit] \i transmis] de institu[ie;
16. ac[ioneaz] în judecat] în prim] instan[];
17. face apel civil \i recurs în numele institu[iei;
18. face notific]ri cu cereri de executare silit];
19. particip] la punerea sechestrului 'mpreun] cu executorul judec]toresc;
20. face cereri de st]ruin[] asupra execut]rii silite;
21. urm]re\te încasarea sumelor restante prin intermediul executorului judec]toresc;
22. particip] la licita[iile publice organizate de c]tre institu[ie;
23. particip] la identificarea posesorilor de autovehicule care refuz] plata parc]rilor cu plat];
24. face cereri / solicit]ri de chemare în judecat] în cazul neachit]rii sumelor stabilite prin procese verbale de contraven[ie;
25. reprezint] institu[ia în procesele intentate ter[ilor sau intentate de c]tre ace\tia în toate domeniile legislative;
26. asigur] preg]tirea documentelor create de compartiment în vederea depozit]rii la arhiv];
27. întocme\te planul anual de achizi[ii al S.A.D.P. Zal]u, reactualizându-1 ori de câte ori este nevoie;
28. întocme\te documenta[ii pentru elaborarea \i prezentarea ofertelor pentru diferite proceduri de achizi[ii de produse \i servicii \i lucr]ri;
29. stabile\te procedur] de aplicare pentru atribuirea contractelor de achizi[ie public] în func[ie de prevederile legislative în vigoare;
30. organizeaz] aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de achitate public], asigurând buna desf]\urare a acesteia conform
legisla[iei în vigoare;
31. întocme\te dosarul achizi[iei publice;
32. comunic] rezultatul fiec]rei proceduri ofertan[ilor, întocme\te contractele de achizi[ie public] cu ofertan[ii câ\tig]tori;
33. urm]re\te derularea contractelor de achizi[ie public] \i respectarea clauzelor din acestea;
34. particip] 'n comisiile de recep[ie la terminarea lucr]rilor \i de recep[ie final];
35. asigur] predarea amplasamentelor din administrare, pentru executarea de lucr]ri tehnico-edilitare, interven[ii sau lucr]ri de investi[ii;
36. stabilirea de norme locale pentru activit][i pentru care nu exist] norme de deviz;
37. ridic] coresponden[a de la Oficiul Po\tal;
38. depune la Oficiul Po\tal plicurile cu procesele verbale de contraven[ie \i r]spunsurile de la sesiz]ri.
Cap. VII. Dispozi[ii tranzitorii \i finale
I. S.A.D.P. Zal]u este serviciu public de interes local cu autonomie func[ional].
2. 'n cazul desfiin[]rii S.A.D.P patrimoniul acestuia revine Prim]riei Municipiului Zal]u.
3. S.A.D.P are organizat] arhiv] proprie conform prevederilor legale, gestionând:
-documente de personal \i salarizare;
-documente financiar contabile;
-documente specifice activit][ilor / serviciilor prestate;
-documenta[ii de investi[ii
4. Personalul S.A.D.P este obligat:
-s] cunoasc] \i s] respecte prevederile prezentului regulament;
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- s] manifeste profesionalism, disciplin], ini[iativ] \i o bun] colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice;
- s] r]spund] personal pentru con[inutul, forma \i legalitatea documentelor \i materialelor pe care le 'ntocme\te 'n cadrul competen[elor;
- s] informeze cet][enii asupra datelor solicitate;
- s] p]streze confiden[ialitatea informa[iilor pentru ac[iunile aflate în faza de concep[ie \i în derulare sau clasificate ca atare.
5. M]surile de r]spundere disciplinar] \i material] se aplic] de c]tre Consiliul Local al Municipiului Zal]u, la propunerea Primarului, pentru
directorul executiv \i de c]tre acesta pentru personalul din subordine.
6. Prevederile prezentului Regulament se completeaz] de drept cu prevederile actelor normative în vigoare.

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

HOT}RÂRE NR.107
din 22 martie 2018
privind modificarea denumirii Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u în DIREC{IA DE
ASISTEN{} SOCIAL} ZAL}U, aprobarea noului Regulament de organizare \i func[ionare, a
Organigramei, Statului de func[ii ale acestei institu[ii, prin reorganizarea activit][ii
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
Referatul nr.3100 din 09.03.2018 al Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u privind propunerea modific]rii denumirii Direc[iei de
Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u în Direc[ie de Asisten[] Social] Zal]u a Organigramei \i a Statului de func[ii, Referatul nr. 3073 din
09.03.2018 privind propunerea de aprobare a Regulamentului de Organizare \i Func[ionare al Direc[iei de Asisten[] Social] Zal]u, Referatul nr.
3099 din 09.03.03.2018 privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direc[iei de Asisten[] Social] Zal]u, Referatul nr. 19467 din 20.03.
2018 al Serviciului resurse umane, salarizare;
Avizul nr.18067/14332 din 2018 al ANFP Bucure\ti;
Prevederile art.1 din Regulamentul-cadru de organizare \i func[ionare al direc[iei de asisten[] social] organizate în subordinea consiilor
locale ale municipiilor \i ora\elor - Anexa nr.2 din 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.1 alin. (1) \i (3) din 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. 6 alin. (1) \i (2) din 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. 9 alin. (1), (2) \i (3) din Regulamentul-cadru, Anexa nr.2 din 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.11 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.100,107 \i urmatoarele din Legea nr.188/1999 privind Statutul func[ionarilor publici, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare
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. Modificarea denumirii institu[iei publice cu personalitate juridic] aflat] în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zal]u, din
DIREC{IA DE ASISTEN{} SOCIAL} COMUNITAR} ZAL}U în DIREC{IA DE ASISTEN{} SOCIAL} ZAL}U.
Art.2.Se aprob] noua Organigram], respectiv noul Stat de func[ii al Direc[iei de Asisten[] Social] Zal]u conform Anexelor nr.1 \i 2, parte
integrant] din prezenta hotarâre.
Art.3.Se aprob] noul Regulament de Organizare \i Func[ionare al Direc[iei de Asisten[] Social] Zal]u, prin reorganizarea activit][ii,
conform Anexei nr.3, parte integrant] din prezenta hotarâre.
Aceast] reorganizare nu influen[eaz] modalitatea de finan[are a institutiei publice Direc[ia de Asisten[] Social] Zal]u.
Art.4.Constituirea Colegiului Director al Direc[iei de Asisten[] Social] Zal]u în urm]toarea componen[]:
PRE|EDINTE:
Potrovi[] Stelian, secretar al Municipiului Zal]u
MEMBRI :
Babo\ Dorina, director executiv al Direc[iei de Asisten[] Social] Zal]u
Tulai Ioan, director executiv al Direc[iei Patrimoniu din cadrul Prim]riei Municipiului Zal]u
Popi[ Camelia Ramona, \ef serviciu al Serviciului Protec[ia Copilului, Autoritate Tutelar], Prevenire, Abuz, Neglijare
B]rbura\ Ioan, \ef serviciu, Serviciul Eviden[] \i Plat] Beneficii de Asisten[] Social], Servicii Sociale, Prevenirea Marginaliz]rii Sociale
Cosma Eugen, \ef serviciu Centrul Social de Urgen[]
Dan Dorica, reprezentant Asocia[ia Prader Willi - Centru de zi @@NORO @@
Pr. Lucaciu |tefan, reprezentant Centru de zi pentru copiii afla[i în situa[ii de risc de separare de p]rin[i de pe lâng] Protopopiatul Român
Ortodox Zal]u
Secretar: Porumb Andrea, inspector în cadrul Compartimentului Control Intern Managerial, Programe, Proiecte, Informare.
Art.5.Odat] cu intrarea în vigoare a prezentei hot]râri se abrog] HCL nr. 323 din 26.10.2017 privind aprobarea num]rului de posturi, a
organigramei \i a statului de func[ii ale Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar], ca urmare a transform]rii unor func[ii contractuale vacante în
func[ii publice;
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Art.6.Odat] cu aprobarea noului Regulament de Organizare \i Func[ionare se abrog] HCL nr. 363 din 23.11.2017 privind aprobarea noului
Regulament de Organizare \i Func[ionare al Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u;
Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[iei de Asisten[] Social] Zal]u.
Art.8. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public];
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia Resurse umane, monitorizare unit][i de înv][]mânt, CFG;
- Direc[ia de Asisten[] Social] Zal]u.

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

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian

HOT}RÂREA NR.108
din 3 aprilie 2018
privind aprobarea documenta[iei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Zona Central]
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
Referatul Direc[iei Urbanism nr.4346 din 29.01.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr.915/2.09.2014 si nr.1164/27.09.2016 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare, avize men[ionate în Referatul 4346 /29.01.2017;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr.73.206/18.12.2015, nr. 4135 din 19.01.2018 \i nr. 20.515 /23.03.2018,
Avizul nr.10 din 23.03.2018 al Arhitectului \ef,
În conformitate cu prevederile art.32 alin.1. lit.b,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] documenta[ia de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Zona Central], 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 Zona Central], ini[iat] \i finan[at] de Municipiul Zal]u,
este de 5 ani de la data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, cu posibilitatea prelungirii acesteia, 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 Plan Urbanistic Zonal Zona Central] 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, Direc[ia tehnic];
- 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.109
din 3 aprilie 2018
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru actualizare în
vederea m]ririi suprafe[ei - PUZ @@Extindere intravilan Municipiul Zal]u în zona
Inspectoratului de Jandarmi Jude[ean - Menumorut Voievod - S]laj@@
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere: Referatul Direc[iei Urbanism nr. 9372 din 12.02.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 690 din 13.06.2017 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 9372 din 12.02.2018;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 74315 din 20.11.2017, nr. 9373 din 12.02.2018 \i nr.
20518 din 23.03.2018, precum \i Avizul de oportunitate nr. 7 din 01.09.2017 aprobat prin Dispozi[ia nr. 137 din 29.01.2018,
Avizul Arhitectului \ef nr. 12 din 23.03.2018;
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 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 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] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru actualizare în vederea m]ririi suprafe[ei - PUZ
@@Extindere intravilan Municipiul Zal]u în zona Inspectoratului de Jandarmi Jude[ean - Menumorut Voievod - S]laj@@,
ini[iat] \i finan[at] de beneficiarii Ionescu Teodora \i Ionescu Sanda Monica, 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 actualizare în vederea
m]ririi suprafe[ei - PUZ @@Extindere intravilan Municipiul Zal]u în zona Inspectoratului de Jandarmi Jude[ean - Menumorut
Voievod - S]laj@@, 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 @@Plan Urbanistic Zonal pentru actualizare în vederea m]ririi suprafe[ei - PUZ
@@Extindere intravilan Municipiul Zal]u în zona Inspectoratului de Jandarmi Jude[ean - Menumorut Voievod - S]laj@@ 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, beneficiari;
- Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]lajel Teodor
14

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.110
din 3 aprilie 2018
privind aprobarea documenta[iei de urbanism
@@Plan Urbanistic Zonal pentru construire parc industrial Welthaus@@
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
Referatul Direc[iei Urbanism nr. 6285 din 30.01.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 376 din 04.04.2017 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 6285 din 30.01.2018;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 74314 din 20.11.2017, nr. 6284 din 30.01.2018 \i nr.
20517 din 23.03.2018, precum \i Avizul de oportunitate nr. 5 din 23.08.2017 aprobat prin Dispozi[ia nr. 152 din 30.01.2018,
Avizul Arhitectului \ef nr.11 din 23.03.2018;
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 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 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] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru construire parc industrial Welthaus@@ (zona
Farkas Domb-PUZ @@Bazin de înot@@), ini[iat] \i finan[at] de beneficiarul S.C. Welthaus S.R.L. cu sediul în Zal]u, str. Corneliu
Coposu nr. 37, 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 construire parc industrial
Welthaus@@, 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 @@Plan Urbanistic Zonal pentru construire parc industrial Welthaus@@ 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.111
din 3 aprilie 2018
privind aprobarea documenta[iei de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru construire Centru de
Agrement cu sal] de evenimente, cu facilit][i de cazare, piscin] par[ial acoperit], amenaj]ri sportive
în Municipiul Zal]u, str.Mihai Eminescu, investitori B]g]rean C]lin \i B]g]rean Monica
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere: Referatul Direc[iei Urbanism nr.6316 din 30.01.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr.497 din 25.04.2017 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism ce au fost emise
de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 6316/2018;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr.74313/20.11.2017, nr. 6298 din 30.01.2018 \i nr. 20.514/23.03.2018,
precum \i Avizul de oportunitate nr.4 din 23.08.2017 aprobat prin Dispozi[ia nr. 153 din 30.01.2018, Avizul nr.9 din 23.03.2018 al
Arhitectului \ef,
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 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 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] documenta[ia de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru construire Centru de Agrement cu sal] de evenimente, cu facilit][i
de cazare, piscin] par[ial acoperit], amenaj]ri sportive în Municipiul Zal]u, str.Mihai Eminescu, ini[iat] \i finan[at] de beneficiarii B]g]rean
C]lin \i B]g]rean Monica, 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 construire Centru de Agrement cu sal] de
evenimente, cu facilit][i de cazare, piscin] par[ial acoperit], amenaj]ri sportive, 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 Plan Urbanistic Zonal pentru construire Centru de Agrement cu sal] de evenimente, cu facilit][i
de cazare, piscin] par[ial acoperit], amenaj]ri sportive, 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, beneficiari;
- Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu.

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Potrovi[] Stelian

* Anexele Hot]r`rilor Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.75,76,77,105,107,108, 109, 110 \i 111 pot fi consultate
la afi\ierul prim]riei Municipiului Zal]u, de c]tre persoanele interesate, precum \i pe site-ul institu[iei www.zalausj.ro la
sec[iunea Consiliul Local- Hot]r`rile Consiliului Local

16

