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

2 mai 2017

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
ZAL}U
HOT}RÂREA NR.57 din 17 martie 2017 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zal]u pe anul 2017
HOT}RÂREA NR.61 din 17 martie 2017 privind aprobarea Programelor pentru acordarea finan[]rilor nerambursabile
din bugetul local pentru @@Promovarea sportului de performan[]@@ în anul competi[ional 2017-2018 \i @@Sportul pentru
to[i@@ în anul 2017
HOT}RÂREA NR.69 din 30 martie 2017 privind aprobarea procedurii de acord]re a unor înlesniri la plat] (facilit][ii
fiscale) prev]zute de art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal]
HOT}RÂREA NR.70 din 30 martie 2017 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de deratizare efectuat] în
cadrul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare - activit][ile de deratizare,
dezinsec[ie \i dezinfec[ie 'n Municipiul Zal]u
HOT}RÂREA NR.71 din 30 martie 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIREA
A 10 LOCUIN{E INDIVIDUALE CUPLATE P+E , în Municipiul Zal]u, str.Morii f.n., investitor (beneficiar ) S.C.
GOLDEN FROG S.R.L. ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 72 din 30 martie 2017 privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea \i radierea
vehiculelor din Municipiul Zal]u care nu se supun înmatricul]rii
HOT}RÂREA NR.73 din 30 martie 2017 privind aprobarea Regulamentului privind desf]\urarea circula[iei vehiculelor
pentru transportul de m]rfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri în Municipiul Zal]u
HOT}RÂREA NR.91 din 30 martie 2017 privind completarea Anexei II - punctul 17 din H.C.L. al Municipiului
Zal]u nr.332 din 22 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor \i taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor \i chiriilor
pentru administrarea bunurilor ce apar[in domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u
HOT}RÂREA NR. 93 din 30 martie 2017 privind stabilirea unor amplasamente din Municipiul Zal]u în scopul înfiin[]rii
de sta[ii pentru opriri în tranzit de c]tre operatorii de transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic jude[ean,
interjude[ean \i na[ional
HOT}RÂREA nr.97 din 30 martie 2017 privind aprobarea efectu]rii unor lucr]ri de utilitate public] în municipiul Zal]ustr.Lt.Col Teofil Moldoveanu (zona bl S19-S23, S18-S24)@@- constând în repara[ii capitale a p]r[ii carosabile \i a trotuarelor \i
realizarea de parc]ri publice, inclusiv pe amplasamente ocupate de construc[iile provizorii reprezentând garaje/copertine
HOT}RÂREA nr. 98 din 30 martie 2017 privind aprobarea efectu]rii unor lucr]ri de utilitate public] în municipiul
Zal]u- strada I.Nechita de la intersec[ia cu str.V.Gelu (zona bl.F29-F30) - constând în realizarea de parc]ri publice \i
executarea unor lucr]ri de modernizare a trotuarelor, inclusiv pe amplasamente ocupate de construc[iile provizorii reprezentând
garaje/copertine asocia[iilor \i funda[iilor care presteaz] servicii de asisten[] social] beneficiarilor din municipiul Zal]u
HOT}RÂREA NR. 102 din 30 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind subven[ionarea asocia[iilor \i
funda[iilor care presteaz] servicii de asisten[] social] beneficiarilor din municipiul Zal]u
HOT}RÂREA NR.106 din 30 martie 2017 privind aprobarea modific]rii tarifelor pentru activit][ile/serviciile prestate
de c]tre operatorul de servicii publice S.C. Citadin Zal]u S.R.L \i aprobarea unor tarife pentru activitatea de proiectare
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.57
din 17 martie 2017
privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zal]u pe anul 2017
Consiliul Local al Municipiului Zal]u,
Având în vedere Raportul privind proiectul de buget pe anul 2017 nr.14921 din 07.03.2017 întocmit de Direc[ia Economic]
\i Nota de completare nr.16882/15.03.2017.
V]zând procesul verbal nr.17451 din 17.03.2017 încheiat cu ocazia dezbaterii publice organizate în data de 17.03.2017
pentru discutarea proiectului de buget pe anul 2017,
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zal]u.,
În conformitate cu prevederile Legii nr.6/17.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017, ale Legii nr.273/2006 privind
finan[ele publice locale cu modific]rile ulterioare;
V]zând îndeplinirea procedurilor de publicitate ale proiectului de buget pentru anul 2017,
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], republicata,

HOT}R}|TE:
Art.1. (1) Se aprob] bugetul sec[iunii de func[ionare \i dezvoltare al Municipiului Zal]u pentru anul 2017 conform
Anexei nr.1 - venituri buget local \i Anexei nr.2 - cheltuieli buget local.
(2) Se aprob] utilizarea excedentului bugetului local la 31.12.2016 în sum] total] de 32.554, 26 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 2017, finan[ate din bugetul local de
dezvoltare, alte surse, conform Anexei nr.3 \i a Anexelor în detaliu nr. 3.1 la 3.15.
Art.3. Pentru anul 2017 se aloc] din bugetul local al Municipiului Zal]u sume pentru transportul cadrelor didactice la \i
de la locul de munc], în cuantum de 100, 00 mii lei, conform Anexei nr. 15.
Art.4. (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 buget local \i venituri proprii DGADP cap 54.10
Anexa nr.5 - Direc[ia de administrare a domeniului public
- activit][i autofinan[ate cap 87.10
Anexa nr.6 - Înv][]mânt - activitate autofinan[at]
Anexa nr.7 - Casa Municipal] de Cultur]
(2) Se aprob] programul activit][ilor culturale al Casei Municipale de Cultur] pentru anul 2017, conform Anexei nr.7.1.
Art. 5. Se aprob] programul de activit][i al Centrului Na[ional de Informare \i Promovare Turistic] pentru anul 2017,
conform Anexei nr. 8.
Art.6. Se aprob] programele de activitate pentru anul 2017, pe fiecare activitate pentru SC Citadin Zal]u SRL, conform
anexelor nr. 9, 10, 11.
Art.7. Se însu\esc sumele repartizate prin Decizia directorului executiv al Administra[iei Jude[ene a Finan[elor Publice
S]laj pentru perioada 2018 - 2020, conform adresei comunicate care se reg]sesc în structura bugetului de venituri \i cheltuieli,
dup] cum urmeaz]:
Mii lei

Denumire indicator

Cod indicator

Estim]ri 2018

Estim]ri 2019

Estim]ri 2020

110202

72.706, 50

74.660, 50

76.769, 50

110206

569, 00

575, 00

604, 00

110209

301, 00

308, 00

314, 00

040201

44.452, 00

44.634, 00

45.593, 00

040204

560, 00

566, 00

595, 00

sume defalcate din TVA pentru finan[area
cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, ora\elor, municipiilor
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale
Sume defalcate din TVA pentru finan[area
înv][]mântului privat sau confesional acreditat
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cota de 18, 5% din impozitul
pe venit
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Art.8. Se aprob] bugetul estimat pe urm]torii 3 ani respectiv 2018 - 2020, conform:
Anexa nr. 12 - venituri buget local,
Anexa nr. 13 - cheltuieli buget local
Anexa nr. 14 - bugetul de venituri \i cheltuieli ale activit][ilor finan[ate din venituri proprii \i subven[ii de la bugetul local.
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia Economic] din cadrul aparatului propriu.
Art.10. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Primarul Municipiului Zal]u
- Direc[ia economic]
- Direc[ia administra[ie public] local],
- Direc[ia tehnic]
- Aducere la cuno\tin[] public].

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.61
din 17 martie 2017
privind aprobarea Programelor pentru acordarea finan[]rilor nerambursabile din bugetul local
pentru @@Promovarea sportului de performan[]@@ în anul competi[ional 2017-2018
\i @@Sportul pentru to[i@@ în anul 2017
Consiliul Local al Municipiului Zal]u,

Având în vedere: Referatul de specialitate al Direc[iei economice nr.15570/10.03.2017,
Nota de completare nr.16882/15.03.2017,
Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zal]u,
- În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activit][i nonprofit de interes general, ale Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finan[area nerambursabil]
din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat \i ale asocia[iilor pe ramur] de sport jude[ene \i ale
municipiului Bucure\ti, ale HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiv];
- HCL nr.237/05.10.2015 privind Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finan[are nerambursabil] din bugetul
local al Municipiului Zal]u structurilor sportive f]r] scop patrimonial;
- În temeiul prevederilor art.18 indice 1 lit.b, alin.2 \i urm]toarele din Legea nr.69/2000 a educa[iei fizice \i sportului cu
toate modific]rile \i complet]rile ulterioare,
În baza art.36 alin. 1, alin.2 lit. b \i d \i alin.6 lit.a pct.5, 6, alin.9 \i art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat],

HOT}R}|TE:

Art.1. Se aprob] Programele de acordare a finan[]rilor nerambursabile pentru @@Promovarea sportului de performan[]@@ în
anul competi[ional 2017-2018 \i @@Sportul pentru to[i@@ în anul 2017, program ce constituie Anexa nr.1, care face parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cuprinderea în bugetul local al Municipiului Zal]u pentru anul 2018 a sumei de 1.970 mii lei la Capitolul 67@@Cultur], recreere \i religie@@, pentru încheierea contractelor de finan[are în urma concursului de proiecte, pentru anul
competi[ional 2017-2018 (retur 2018).
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia economic] \i Direc[ia patrimoniu din cadrul aparatului propriu.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ul S]laj
- Primarul Municipiului Zal]u
- Direc[ia economic], Direc[ia patrimoniu, Direc[ia resurse umane, CRP,
- Direc[ia adminstra[ie public] local]
- Aducerea la cuno\tin[a public]
- Serviciul Tehnologia Informa[iilor

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor
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Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

Anex]
la Hot]r`rea nr.61
din 17 martie 2017
Programul pentru anul competi[ional 2017-2018 a activit][ilor cu finan[are nerambursabil] de la bugetul local în vederea sus[inerii
sportului de performan[] ramurile Volei \i Fotbal \i programul sportul pentru to[i
I.Volei - august 2017- mai 2018 (tur-retur)
1. Scop: Participarea în Campionatul Na[ional, Divizia A sau Divizia A2 Vest, Campionate Na[ionale de Copii \i Juniori, Cupele Europene,
Super Cupa \i Cupa României 2017-2018
2.Obiective:
a)Clasare locurile I-IV în Campionatul Na[ional Divizia A 2017-2018;
b)Calificare în finala Cupei României 2017-2018;
c)Participare la una dintre cupele europene: Champions League, CEV, Challenge Cup;
d)Clasare locurile I-IV în Campionatul Na[ional Divizia A2 Vest 2017-2018;
e)Clasare pe locurile I-VIII în Campionatele de Copii \i Juniori
3.Finan[area :
Conform criteriilor \i condi[iilor prev]zute în Ordinul nr. 130/2006, respectiv a Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la
bugetul local structurilor sportive de drept public \i privat cu personalitate juridic] român] din Municipiul Zal]u care ini[ieaz] \i organizeaz]
programe \i activit][i sportive de utilitate public].
4. Suma alocat] total an competi[ional 2.820 mii lei din care în anul 2017 suma de 1.490 mii lei (tur) \i în anul 2018 suma de 1.330 mii lei (retur).
Finan[]rile nerambursabile trebuie înso[ite de o contribu[ie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea total] a finan[]rii.
II. Fotbal - septembrie 2017- iunie 2018 (tur-retur)
1.Scop: Participare Campionat Na[ional Liga a III-a 2017-2018 \i Campionate Na[ionale de Copii \i Juniori
2.Obiective :Generale: clasare locurile 1-4 Liga a III-a \i locurile 1-8 în Campionate Na[ionale de Copii \i Juniori
3. Finan[are :
Conform criteriilor \i condi[iilor prev]zute în Ordinul nr. 130/2006, respectiv a Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la
bugetul local structurilor sportive de drept public \i privat cu personalitate juridic] român] din Municipiul Zal]u care ini[iaz] \i organizeaz]
programe \i activit][i sportive de utilitate public].
4.Suma alocat] total an competi[ional 2017-2018 din bugetul local este de 1150 mii lei, din care în anul 2017 suma de 510 mii lei (tur) \i în
anul 2018 suma de 640 mii lei (retur).
Finan[]rile nerambursabile trebuie înso[ite de o contribu[ie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea total] a finan[]rii.
III. Programul sportul pentru to[i - suma alocat] 220 mii lei în anul 2017
Finan[]rile nerambursabile trebuie înso[ite de o contribu[ie din partea beneficiarului de minimum 25% din valoarea total] a finan[]rii.

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

HOT}RÂREA NR.69
din 30 martie 2017
privind aprobarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plat] (facilit][ii fiscale) prev]zute de
art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur] fiscal]
Consiliul Local al Municipiului Zal]u,

Având în vedere: Referatul Direc[iei Economice nr. 1923/12.01.2017;
Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur] fiscal];
În temeiul prevederilor art.7 alin.2 din Legea nr. 52/2003 republicat], privind transparen[a decizional] în administra[ia public].
În baza art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c, 45 alin. 2 \i art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001,

HOT}R}|TE:

Art.1..Se aprob] Procedura de acordare a înlesnirilor (facilit][i fiscale) la plata obliga[iilor fiscale restante datorate bugetului local al
Municipiului Zal]u, înlesniri constând în :
- e\alon]ri la plata impozitelor, taxelor \i a altor obliga[ii la bugetul local al municipiului Zal]u,
- e\alon]ri la plata major]rilor de întârziere de orice fel, cu excep[ia major]rilor de întârziere datorate pe perioada de e\alonare de contribuabilii
persoane fizice \i juridice,
- scutiri de la plat] major]rilor de întârziere a persoanelor fizice, conform Anexei nr.1, care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Economic].
Art.3.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Economic]; CRP
- Direc[ia Administra[ie Public] Local]

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

Anex]
la Hot]r`rea nr.69
din 30 martie 2017

Procedura de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor \i a altor obliga[ii restante la bugetul local al municipiului Zal]u
constând în e\alon]ri la plata impozitelor, taxelor \i a altor obliga[ii la bugetul local al municipiului Zal]u, e\alon]ri la plata
major]rilor de întârziere de orice fel, cu excep[ia major]rilor de întârziere datorate pe perioada de e\alonare de contribuabilii persoane
fizice \i juridice precum \i scutiri de la plat] major]rilor de întârziere a persoanelor fizice
Articolul 1
Art. 1: Instituirea posibilit][ii acord]rii e\alon]rii la plata obliga[iilor fiscale restante administrate de Prim]ria Municipiului Zal]u
"n baza art. 185, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, la cererea temeinic
justificat] a debitorilor persoane fizice \i juridice, pentru obliga[iile bugetare restante, Consiliul Local al Municipiului Zal]u, poate acorda, 'n
condi[iile prezentului regulament, urm]toarele înlesniri la plat] :
a) e\alon]ri \i/sau amân]ri la plata obliga[iilor fiscale, precum \i a obliga[iilor bugetare, prev]zute la art. 184 alin (5), adic]:
- amenzi de orice fel administrate, de organul fiscal;
- crean[e bugetare stabilite de alte organe \i transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv crean[ele bugetare rezultate din
raporturi juridice contractuale stabilite prin hot]râri judec]tore\ti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
- scutiri sau reduceri de major]ri de întârziere.
Articolul 2
Beneficiarii e\alonarii
(1) Prezenta Procedura de acordare a e\alonarii la plata obliga[iilor fiscale restante administrate de Prim]ria Municipiului Zal]u se aplic]
contribuabililor persoane fizice \i juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare.
(2) "n scopul aplic]rii prevederilor prezentei proceduri, asocierile f]r] personalitate juridica care, potrivit legii, au calitatea de contribuabil
sunt asimilate persoanelor juridice.
Articolul 3
Obiectul e\alonarii
(1)E\alonarea la plat] se acord] pentru obliga[iile fiscale administrate de Direc[ia Economic] a Municipiului Zal]u, prin Serviciul Impunere,
Încasare, Control Persoane Fizice/ Serviciul Impunere, Încasare, Control Persoane Juridice, înscrise 'n certificatul de atestare fiscal], daca sunt
îndeplinite condi[iile prev]zute 'n prezenta procedur];
(2) "n scopul acord]rii e\alonarii la plat], sunt asimilate obliga[iilor fiscale:
a) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
b)crean[ele bugetare stabilite de alte organe \i transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv crean[ele bugetare rezultate
din raporturi juridice contractuale stabilite prin hot]râri judec]tore\ti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
(3) E\alonarea la plat] nu se acord] pentru:
a)obliga[iile fiscale care au f]cut obiectul unei e\alonari acordate 'n temeiul prezentei hot]râri de consiliu local, care si-a pierdut valabilitatea;
b)obliga[iile fiscale administrate de Direc[ia Economic] a Municipiului Zal]u prin Serviciul Impunere, Încasare, Control Persoane Fizice/
Serviciul Impunere, Încasare, Control Persoane Juridice, exigibile dup] data eliber]rii certificatului de atestare fiscal];
E\alonarea la plat] nu se acord] pentru obliga[iile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliber]rii certificatului de atestare
fiscal], sunt suspendate 'n condi[iile art. 14 sau art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Perioada de e\alonare la plat] va fi stabilit] astfel: În cazul persoanelor fizice:
pentru sumele cuprinse 'ntre 2000 lei - 5000 lei perioada de e\alonare este de maxim un 1 an;
pentru sumele cuprinse 'ntre 5001 lei - 10000 lei perioada de e\alonare este de maxim 2 ani;
pentru sumele cuprinse 'ntre 10001 lei - 20000 lei perioada de e\alonare este de maxim 3 ani;
pentru sumele cuprinse 'ntre 20001 lei - 40000 lei perioada de e\alonare este de maxim 4 ani;
pentru sumele peste 40001 perioada de e\alonare este de maxim 5 ani.
În cazul persoanelor juridice:
pentru sumele cuprinse 'ntre 5000 lei - 25000 lei perioada de e\alonare este de maxim un 1 an;
pentru sumele cuprinse 'ntre 25001 lei - 50000 lei perioada de e\alonare este de maxim 2 ani;
pentru sumele cuprinse 'ntre 50001 lei - 75000 lei perioada de e\alonare este de maxim 3 ani;
pentru sumele cuprinse 'ntre 75001 lei - 100000 lei perioada de e\alonare este de maxim 4 ani;
pentru sumele peste 100000 lei perioada de e\alonare este de maxim 5 ani.
5. Nu se acord] e\alonare la plat] pentru obliga[iile fiscale mai mici de 2000 lei 'n cazul persoanelor fizice \i 5000 lei 'n cazul persoanelor juridice.
6. De asemenea, nu se acord] e\alonari la plata pentru obliga[iile fiscale n]scute 'n anul depunerii cererii de acord]re a e\alonarii la plat].
Articolul 4
Condi[ii de acordare a e\alon]rii la plat]
(1) Pentru acordarea e\alon]rii la plat] a obliga[iilor fiscale, contribuabilii trebuie sa îndeplineasc] cumulativ urm]toarele condi[ii:
a) situa[ia fiscal] a contribuabilului s] corespund] cu realitatea, respectiv s] fie conform] cu înregistr]rile efectuate 'n eviden[a fiscal], iar
'n cazul persoanelor juridice, s] fie efectuat] inspec[ia fiscal];
b) s] se afle 'n dificultate generat] de lipsa temporar] de disponibilit][i b]ne\ti \i s] aib] capacitate financiar] de plat] pe perioada de
e\alonare la plat]. Aceste situa[ii se apreciaz] de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau redresare financiar] ori a altor
informa[ii si/sau documente relevante, prezentate de debitor sau de[inute de organul fiscal;
c) s] aib] constituit] garan[ia potrivit art. 9;
d) sa nu se afle 'n procedura insolven[ei;
e) sa nu se afle 'n dizolvare potrivit prevederilor legale 'n vigoare;
f) sa nu li se fi stabilit r]spunderea potrivit legisla[iei privind insolven[a \i/ sau r]spunderea solidar]. Prin excep[ie, daca actele prin care sa stabilit r]spunderea sunt definitive 'n sistemul c]ilor administrative \i judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atras] r]spunderea a fost
achitat], condi[ia se consider] îndeplinit].
(2) Condi[ia prev]zut] la alin. (1) lit. a trebuie îndeplinit] p`n] la data eliber]rii certificatului de atestare fiscal].
(3) Pe l`ng] condi[iile prev]zute la alin. (1), debitorul trebuie s] aib] depuse toate declara[iile fiscale. Aceast] condi[ie trebuie îndeplinit] la
data eliber]rii certificatului de atestare fiscal].
(4) Condi[ia prev]zut]la alin. (3) se consider] îndeplinit] \i 'n cazul 'n care, pentru perioadele 'n care nu s-au depus declara[iile fiscale,
obliga[iile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de c]tre organul fiscal.
Articolul 5
Cererea de acordare a e\alon]rii la plat]
(1) Cererea de acordare a e\alon]rii la plat], denumit] 'n continuare cerere, se depune la registratura Prim]riei Municipiului Zal]u sau se
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transmite prin po\t] cu confirmare de primire \i se solu[ioneaz] de Direc[ia Economic] a Municipiului Zal]u prin Serviciul Impunere, Încasare,
Control Persoane Fizice/ Serviciul Impunere, Încasare, Control Persoane Juridice 'n termen de 60 de zile de la data înregistr]rii.
(2)Cererea contribuabilului se solu[ioneaz] 'n termen de 60 de zile de la data înregistr]rii acesteia, de c]tre organul fiscal competent, prin
propunere c]tre Consiliul Local al Municipiului Zal]u 'n vederea emiterii unei hot]râri de aprobare sau de respingere a cererii de acordare a
e\alon]rilor la plat] a obliga[iilor fiscale, dup] caz.
(3)Cererea de acordare a e\alonarilor la plata obliga[ilor fiscale va cuprinde urm]toarele elemente:
a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele \i prenumele acestuia, ale reprezentantului legal/împuternicitului, daca este cazul,
domiciliul fiscal, codul de identificare fiscal], num]rul de înregistrare la Oficiul Registrul Comer[ului, num]rul de telefon/fax, adresa e-mail, cont bancar;
b) perioada pentru care se solicit] e\alonarea la plat], exprimat] 'n luni \i motivarea acesteia;
c) suma total] pentru care se solicit] e\alonarea la plat], defalcat] pe tipuri de impozite, taxe \i alte sume datorate bugetului local;
d) justificarea st]rii de dificultate generate de lipsa temporar] de disponibilit][i b]ne\ti \i cauzele acesteia;
e) data \i semn]tura contribuabilului/reprezentantului legal/împuternicitului, precum \i \tampila, daca este cazul.
(4) La cererea de acordare a e\alon]rilor la plat] a obliga[iilor fiscale se anexeaz] urm]toarele documente:
a) declara[ia pe proprie r]spundere a contribuabilului, din care s] reias] c] nu se afl] 'n procedura insolven[ei, c] nu se afl] 'n dizolvare potrivit
prevederilor legale 'n vigoare \i ca nu s-a stabilit atragerea r]spunderii, potrivit prevederilor legii insolventei \i ale Codului de procedur] fiscal];
b) documente sau informa[ii relevante 'n sus[inerea cererii.
(5) În cazul persoanelor juridice la cererea de acordare a e\alon]rilor la plat] a obliga[iilor fiscale se anexeaz] \i urm]toarele documente:
a) copia ultimei situa[ii financiare anuale depuse la organismele din structura ANAF;
b) situa[ia încas]rilor \i pl][ilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a e\alon]rilor la plata obliga[iilor fiscale;
c) copia ultimei balan[e de verificare;
d) programul de restructurare sau de redresare financiar] semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va con[ine \i argumentarea
posibilit][ii pl][ilor pe perioada solicitat] la e\alonare;
e)garan[ia constituita conform art. 9 din prezenta procedur].
(6) În cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a e\alonarilor la plat] a obliga[iilor fiscale se anexeaz] urm]toarele documente:
a) copie de pe actul de identitate valabil;
b) copie de pe certificatul de c]satorie;
c)actele prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a e\alon]rii la plata
obliga[iilor fiscale (adeverin[a de salariat 'n care se precizeaz] perioada pentru care este angajat solicitantul, cupon de pensie, fi\a fiscal]).
d) garan[ia constituit] conform art. 9 din prezenta procedur];
e) alte documente relevante 'n sus[inerea cererii.
Articolul 6
Prevederi speciale privind stingerea obliga[iilor fiscale
(1) În cazul 'n care 'n perioada dintre data eliber]rii certificatului de atestare fiscal] \i data comunic]rii hot]rârii de e\alonare la plat],
contribuabilul efectueaz] pl][i 'n conturile bugetare aferente tipurilor de crean[e fiscale ce fac obiectul e\alon]rii la plat], se sting mai 'nt`i
obliga[iile exigibile 'n aceast] perioad] \i apoi obliga[iile cuprinse 'n certificatul de atestare fiscal].
(2)În cazul 'n care 'n perioada cuprins] 'ntre data eliber]rii certificatului de atestare fiscal] \i data comunic]rii hot]rârii de e\alonare la plat] a
obliga[iilor fiscale s-au stins obliga[ii fiscale prin orice modalitate prev]zut] de lege, care sunt cuprinse 'n suma care face obiectul e\alonarii la plat], cu
sumele respective se consider] a fi stinse ultimele rate din graficul de e\alonare, p`n] la concuren[a acestora, f]r] modificarea graficului de e\alonare.
Articolul 7
Eliberarea certificatului de atestare fiscal]
(1) Dup] primirea cererii, Direc[ia Economic] prin Serviciul Impunere, Încasare, Control Persoane Fizice/ Serviciul Impunere, Încasare,
Control Persoane Juridice elibereaz], din oficiu, certificatul de atestare fiscal] pe care îl comunic] contribuabilului.
(2) Certificatul de înregistrare fiscal] se elibereaz] 'n termen de cel mult 2 zile lucr]toare de la înregistrarea cererii.
(3) Prin excep[ie de la prevederile Codului de procedur] fiscal] certificatul de atestare fiscal] eliberat 'n scopul acord]rii e\alon]rilor la plat],
va cuprinde obliga[iile fiscale existente 'n sold la data eliber]rii acestuia.
(4) Nu se înscriu 'n certificatul de atestare fiscal] sumele reprezentând obliga[ii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a c]ror executare
este suspendat] 'n condi[iile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
(5) Prin excep[ie de la dispozi[iile Codului de procedur] fiscal], certificatul de atestare fiscal] are valabilitate p`n] la adoptarea hot]rârii de
aprobare/respingere a cererii de e\alonare la plat].
Articolul 8
Modul de solu[ionare al cererii
(1)Dup] primirea cererii de acordare a e\alon]rilor la plata obliga[iilor fiscale, organul fiscal verific]:
- daca cererea con[ine elementele prev]zute de prezenta procedur];
- daca cererea este 'nso[it] de documentele prev]zute de prezenta procedur];
- daca situa[ia fiscal] a contribuabilului corespunde cu realitatea;
- existen[a unor sume de rambursat/restituit de plat] de la bugetul local.
(2) În cazul 'n care exist] diferen[e 'ntre sumele solicitate de c]tre contribuabil 'n cerere \i cele înscrise 'n certificatul de atestare fiscal], organul
fiscal solicit], 'n scris, prezentarea contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situa[iei fiscale a acestuia.
(3) Dup] clarificarea neconcordan[elor, organul fiscal întocme\te 'n dou] exemplare un proces-verbal de punere de acord, conform modelului
prev]zut 'n anexa la prezenta procedur]. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord \i al certificatului de atestare fiscal] se comunic]
contribuabilului, iar un exemplar al acestora se arhiveaz] de c]tre organul fiscal la dosarul e\alonarii.
(4) Termenul de clarificare a neconcordan[elor este de cel mult 15 zile de la data comunic]rii certificatului de atestare fiscal]. Termenul de
solu[ionare a cererii de acordare a e\alonarilor la plat] prev]zut de art. 5 alin. 1 se prelunge\te 'n mod corespunz]tor.
(5) Cererea contribuabilului se analizeaz] de Direc[ia Economic] a Municipiului Zal]u prin Serviciul Impunere, Încasare, Control Persoane
Fizice/ Serviciul Impunere, Încasare, Control Persoane Juridice.În analiza pe care o realizeaz] organul fiscal verific] încadrarea cererii 'n
prevederile prezentei proceduri \i va întocmi un raport de specialitate pe care îl va înainta Primarului Municipiului Zal]u 'n vederea întocmirii
proiectului de hot]râre a consiliului local privind aprobarea/respingerea cererii de acord]re a e\alonarilor la plata obliga[iilor fiscale. Procedura de
adoptare de c]tre Consiliul Local al Municipiului Zal]u a hot]rârii de aprobare/respingere a cererii de acordare a e\alon]rii la plata obliga[iilor
fiscale este cea reglementat] de Legea nr. 215/2001 privind Administra[ia publica local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
(6) Prin hot]rârea de admitere se stabile\te perioada de e\alonare, data p`n] la care este valabila garan[ia. În cazul 'n care aceasta este constituit]
sub forma scrisorii de garan[ie bancar], precum \i cuantumul garan[iei, cu men[ionarea sumelor e\alonate la plat].
(7) Cuantumul \i termenele de plat] a ratelor de e\alonare se stabilesc prin grafice de e\alonare, care fac parte integranta din hot]rârea de
e\alonare la plat].
(8) Cererea se solu[ioneaz] prin hot]râre de respingere 'n oricare din urm]toarele situa[ii, care nu sunt prev]zute 'n mod limitativ:
- nu sunt îndeplinite condi[iile de acord]re prev]zute de art. 4 alin. (1) din prezenta procedur];
- contribuabilul nu depune documentele justificative necesare solu[ion]rii cererii;

6

nu s-a realizat punerea de acord 'n condi[iile alin. (3);
- cererea \i documentele aferente nu prezint] nici modificare fata de condi[iile de acord]re a e\alonarii la plata dintr-o cerere anterioara care a fost respinsa.
Articolul 9
Garan[ii
(1) Pentru acordarea e\alonarii la plata obliga[iilor fiscale, contribuabilii trebuie sa constituie garan[ii, cu excep[ia institu[iilor publice, astfel
cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finan[ele publice, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare sau prin Legea nr. 273/2006 privind
finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, dup caz.
(2) Garan[iile pot consta in:
a) mijloace b]ne\ti consemnate pe numele debitorului la dispozi[ia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garan[ie bancara sau poli[a de asigurare de garan[ie emisa de o societate de asigur]ri. În cazul 'n care scrisoarea de garan[ie/
poli[a de asigurare de garan[ie este emisa de o institu[ie financiara din afara României, aceasta trebuie s] fie confirmata \i acceptata de o institu[ie
de credit sau de asigurare din Romania;
c) încheierea unui contract de ipoteca sau gaj 'n favoarea Municipiului Zal]u având ca obiect bunuri proprietatea contribuabilului care
solicita acordarea e\alonarilor la plata sau bunuri proprietatea unei ter[e persoane. Aceste bunuri trebuie s] fie libere de orice sarcini, cu excep[ia
cazului 'n care acestea sunt sechestrate exclusiv de c]tre organul fiscal competent.
(3)Pot forma obiect al garan[iilor constituite potrivit alin (2) bunurile mobile care nu au durata normala de func[ionare expirata potrivit Legii
nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat 'n active corporale \i necorporale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
(4)Bunul ce constituie obiect al garan[iei prev]zute de alin. (2) lit. c) nu poate sa mai constituie obiect al unei garan[ii pentru E\alonarea la plata
a obliga[iilor unui alt debitor.
(5) Bunurile oferite drept garan[ie potrivit alin. (2) lit. c) se evalueaz] de un evaluator independent, autorizat potrivit legii, care întocme\te un
raport de evaluare. Costurile cu evaluarea \i cu încheierea actelor de garan[ie vor fi suportate de contribuabil. În cazul bunurilor a c]ror valoare
stabilita 'n raportul de evaluare este v]dit dispropor[ionata fata de valoarea de pia[a a acestora, organul fiscal competent poate efectua o noua
evaluare, potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
(6)Pentru bunurile oferite drept garan[ie conform alin. (2) lit. c) contribuabilul depune la organul fiscal competent, 'n termen de cel mult 30
dezile de la data depunerii cererii, raportul de evaluare \i alte documente pe care le considera relevante.
(7)Pentru obliga[iile fiscale e\alonate la plata, contribuabilii trebuie sa constituie garan[ii astfel:
a)În cazul persoanelor fizice, o suma egala cu doua rate medii din e\alonare, reprezentând obliga[ii fiscale locale e\alonate \i major]ri de
întârziere calculate, În cazul e\alonarilor la plata;
b)În cazul persoanelor juridice garan[ia trebuie sa acopere totalul obliga[iilor fiscale e\alonate la plat].
(8)Perioada de valabilitate a scrisorii de garan[ie trebuie s] fie cu cel pu[in 3 luni mai mare decât scadenta ultimei rate din E\alonarea la plata.
(9)Garan[iile sunt eliberate prin hot]râre adoptata de Consiliul Local al Municipiului Zal]u prin care se constata finalizarea e\alonarii la plata.
(10)În cazul 'n care contribuabilul constituie garan[ie sub forma scrisorii de garan[ie bancara, aceasta trebuie sa cuprind] urm]toarele elemente:
a)denumirea b]ncii emitente;
b)data emiterii scrisorii de garan[ie bancara \i perioada de valabilitate a acesteia;
c)valoarea scrisorii de garan[ie bancara;
d)obiectul pentru care se elibereaz] scrisoarea de garan[ie bancara;
e)semn]turile autorizate conform competentelor stabilite;
f)angajamentul ferm al b]ncii emitente de a pla[i suma stabilita, 'n mod necondi[ionat \i irevocabil, la solicitarea organului fiscal;
(11)În cazul bunurilor oferite drept garan[ie potrivit alin. (2) lit. c) din prezenta hot]râre, oferta contribuabilului este insotita de urm]toarele documente:
a)actul de proprietate asupra bunului;
b)extrasul de carte funciara actualizat, În cazul bunurilor imobile;
c)extrasul actualizat de la Arhiva de Garan[ii Reale Mobiliare, În cazul bunurilor mobile;
d)fi\a mijloacelor fixe.
Articolul 10
Condi[iile de men[inere a e\alonarii la plata
(1) E\alonarea la plata acord]ta pentru obliga[iile fiscale '\i men[ine valabilitatea 'n urm]toarele condi[ii:
a) s] se declare \i s] se achite, potrivit legii, obliga[iile fiscale curente administrate de Municipiul Zal]u - Direc[ia Economica prin Serviciul
Impunere, Încasare, Control Persoane Fizice/ Serviciul Impunere, Încasare, Control Persoane Juridice cu termene de plata începând cu data
comunic]rii deciziei de e\alonare la plata;
b) s] se achite, potrivit legii, obliga[iile fiscale stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plata începând cu data
comunic]rii hot]rârii de e\alonare la plata;
c) s] se achite diferen[ele de obliga[ii fiscale stabilite prin declara[ii rectificative 'n termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii
declara[iei;
d) s] se respecte cuantumul \i termenele de plata din graficul de e\alonare. Neplata sau plata cu întârziere a unei rate din graficul de e\alonare
atrage pierderea valabilit][ii întregii e\alonari
e) s] se achite obliga[iile fiscale administrate de Municipiul Zal]u - Direc[ia Economica prin Serviciul Impunere, Încasare, Control Persoane
Fizice/ Serviciul Impunere, Încasare, Control Persoane Juridice, nestinse la data comunic]rii hot]rârii de e\alonare la plata \i care nu fac obiectul
e\alonarii la plata, 'n termen de cel mult 90 de zile de la data comunic]rii hot]rârii de acord]re a e\alonarilor la plata;
f) s] se achite 'n termen de 90 de zile de la data comunic]rii hot]rârii de acord]re a e\alonarilor la plata toate crean[ele fiscale principale \i
accesorii scadente care nu fac obiectul e\alonarii;
g) s] se achite 'n termen de cel mult 30 de zile de la data comunic]rii instiintarii de plata, obliga[iile fiscale stabilite 'n acte administrative
fiscale ce au fost suspendate 'n condi[iile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare \i pentru care suspendarea execut]rii actului administrativ fiscal a încetat dup] data comunic]rii hot]rârii de e\alonare la plata;
h) s] nu 'ntre sub incidenta uneia dintre situa[iile prev]zute de art. 4 alin. (1) lit. d) \i e) din prezenta procedura;
i) s] se reîntregeasc] garan[ia 'n cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de c]tre al[i creditori.
(2) În situa[ia 'n care termenele prev]zute de alin. (1) se împlinesc dup] data finaliz]rii e\alonarii la plata, obliga[iile fiscale trebuie stinse p`n]
la data finaliz]rii e\alonarii la plata.
(3) În situa[ia 'n care sumele e\alonate la plata au fost stinse 'n totalitate \i au fost respectate condi[iile prev]zute de alin. (1), Consiliul Local
al Municipiului Zal]u adopta o hot]râre de constatare a finaliz]rii e\alonarii la plata, care va fi comunicata contribuabilului.
(4) În cazul 'n care E\alonarea la plata si-a pierdut valabilitatea contribuabilul nu mai poate solicita o noua e\alonare la plata 'n termen de 2
ani de la data comunic]rii hot]rârii de pierdere a valabilit][ii e\alonarii.
Articolul 11
Major]ri de întârziere
(1) Pe perioada pentru care au fost acord]te e\alonari la plata, pentru obliga[iile fiscale principale e\alonate sau amante la plata, se datoreaz]
major]ri de întârziere de 0, 5% pe luna sau frac[iune de luna, reprezentând echivalentul prejudiciului.
(2) În cazul pierderii valabilit][ii e\alonarii contribuabilul va datora major]ri de intarzirere 'n cuantum de 1% pe luna sau frac[iune de luna
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pentru toata suma care face obiectul e\alonarii la plata.
(3) Major]rile de întârziere datorate pe perioada e\alonarii la plata vor fi impartite 'n rate egale pe toata perioada e\alonarii.
Articolul 12
Pierderea valabilit][ii e\alonarii la plata \i consecin[ele pierderii acesteia
(1) E\alonarea la plata '\i pierde valabilitatea de la data la care nu sunt respectate dispozi[iile art. 10 alin. (1). Direc[ia Economica a
Municipiului Zal]u prin Serviciul Impunere, Încasare, Control Persoane Fizice/ Serviciul Impunere, Încasare, Control Persoane Juridice va întocmi
un raport de specialitate pe care îl va înainta Primarului Municipiului Zal]u 'n vederea întocmirii documenta[iei necesare adopt]rii de c]tre
Consiliul Local al Municipiului Zal]u a unei hot]râri de constatare a pierderii valabilit][ii e\alonarii la plata, care se comunica contribuabilului.
(2) Pierderea valabilit][ii e\alonarii la plata atrage începerea sau continuarea, dup] caz, a execut]rii silite pentru întreaga crean[a nestinsa.
Neplata sau plata cu întârziere ori 'n cuantum insuficient a unei rate din graficul de e\alonare atrage pierderea valabilit][ii întregii e\alonari.
(3) În cazul pierderii valabilit][ii e\alonarii la plata, pentru obliga[iile fiscale principale ramase de plata din e\alonarea la plata acord]ta, se
datoreaz] de la data adopt]rii hot]rârii de e\alonare la plata, major]ri de întârziere potrivit Codului de procedura fiscal].
Articolul 13
Executarea garan[iilor
În cazul pierderii valabilit][ii e\alonarilor la plata, organul fiscal competent executa garan[iile 'n contul obliga[iilor fiscale ramase nestinse.
Articolul 14
Suspendarea execut]rii silite
(1) Pentru sumele care fac obiectul e\alonarii la plata a obliga[iilor fiscale nu începe sau se suspenda, dup] caz, procedura de executare silita,
de la data comunic]rii hot]rârii de e\alonare la plata.
(2) Odat] cu comunicarea hot]rârii de e\alonare la plata c]tre contribuabil, organele fiscale competente comunica, 'n scris, b]ncilor la care
contribuabilul '\i are deschise conturile bancare si/sau ter[ilor popri[i care de[in/datoreaz] sume de bani contribuabilului m]sura de suspendare a
execut]rii silite prin poprire.
(3) În cazul prev]zut de alin. (2), suspendarea execut]rii silite prin poprire bancara are ca efect încetarea indisponibiliz]rii sumelor viitoare
provenite din incasarile zilnice 'n conturile 'n lei \i 'n valuta, începând cu data \i ora comunic]rii c]tre institu[iile de credit a adresei de suspendare
a exeutarii silite prin poprire.
(4) Sumele existente 'n cont la data \i ora comunic]rii adresei de suspendare a execut]rii silite prin poprire raman indisponibilizate,
contribuabilul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de pla[i 'n scopul:
(a)achit]rii obliga[iilor administrate/recuperate de organele fiscale competente de care depinde men[inerea valabilit][ii e\alonarii la plata;
(b)achit]rii drepturilor salariale.
(5) În cazul ter[ilor popri[i, suspendarea execut]rii silite prin poprire are ca efect încetarea indisponibiliz]rii sumelor datorate de ace\tia
contribuabilului, atât a celor prezente, cat \i a celor viitoare, p`n] la o noua comunicare din parte a organului fiscal privind continuarea masurilor
de executare silita prin poprire.
(6) Masurile de executare silita începute asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietatea contribuabilului se suspenda de la data comunic]rii
hot]rârii de e\alonare la plata.
Articolul 15
Regimul special al obliga[iilor fiscale de a c]ror plata depinde men[inerea autoriza[iei, acordului ori a altui act administrativ similar
(1) Pentru contribuabilii care au solicitat e\alonarea la plata \i care trebuie sa achite obliga[iile fiscale intr-un anumit termen pentru a se men[ine
autoriza[ia, acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competenta nu revoca/suspenda actul pe motiv de neplata a obliga[iilor fiscale la
termenul prev]zut de legisla[ia specifica, iar garan[iile constituite nu se executa p`n] la solu[ionarea cererii de acord]re a e\alonarii la plata.
(2) În situa[ia 'n care cererea de acord]re a e\alonarii la plata a fost respinsa, contribuabilii prev]zu[i la alin. (1) trebuie sa achite obliga[iile
fiscale de a c]ror plata depinde men[inerea autoriza[iei, acordului ori a altui act administrativ similar 'n scopul men[inerii actului.
Articolul 16
Calcularea termenelor
(1) Termenele stabilite prin prezenta hot]râre de consiliu local cu excep[ia celui prev]zut la art. 7 alin. (2), se calculeaz] pe zile calendaristice
începând cu ziua imediat urm]toare acestor termene \i expira la ora 24, 00 a ultimei zile a termenelor.
(2) În situa[ia 'n care termenele prev]zute la alin. 1 se sfâr\esc intr-o zi de s]rb]toare legala sau când serviciul este suspendat, acestea se vor
prelungii p`n] la sfâr\itul primei zile de lucru urm]toare.
Articolul 17
Scutirea de la plata major]rilor de intarziere a persoanelor fizice
(1) La cererea temeinic justificata a persoanelor fizice Consiliul Local al Municipiului Zal]u poate acord] scutire de la plata major]rilor de
intarziere aferente obliga[iilor fiscale prev]zute la art. 3( alin.1-2);
(2) Pentru a beneficia de scutire de la plata major]rilor de intarziere contribuabilul persoana fizica va trebui sa depun] o cererea la registratura
Prim]riei Municipiului Zal]u. La acesta cerere contribuabilul va anexa toate documentele pe care '\i întemeiaz] sus[inerile. Direc[ia de Asisten[]
Social] va efectua o ancheta social] care va fi avuta 'n vedere la analizarea cererii de acord]re a scutirii.
(3) Cererea de acord]re a scutirii de la plata major]rilor de 'nt`ziere va fi analizat] de Direc[ia Economica, prin Serviciul Impunere, Încasare,
Control Persoane Fizice, care va întocmi un raport de specialitate pe care îl va înainta Primarului Municipiului Zal]u 'n vederea întocmirii
proiectului de hot]râre a Consulului local privind aprobarea sau respingerea cererii de acordare a scutirii.
(4) Consiliul Local al Municipiului Zal]u va adopta o hot]râre prin care va aproba sau va respinge cererea de scutire de la plata major]rilor de 'ntarziere.
(5) La analiza fiec]rei cereri de scutire se va avea 'n vedere criterii sociale, materiale, medicale, umanitare, etc.
Articolul 18
Dispozi[ii finale
(1) Consiliul Local al Municipiului Zal]u, care adopt] hot]rârea de e\alonare la plat], poate îndrepta erorile din con[inutul acesteia, din oficiu
sau la cererea contribuabilului, printr-o hot]râre de îndreptare a erorii. Hot]rârea de îndreptare a erorii produce efecte fata de contribuabil de la
data comunic]rii acesteia potrivit legii.
(2) În cazul 'n care 'n perioada cuprins] 'ntre data eliber]rii certificatului de atestare fiscal] \i data comunic]rii hot]rârii de e\alonare la plata
s-au stins obliga[ii fiscale prin orice modalitate prev]zut]de lege \i care sunt cuprinse 'n suma care face obiectul e\alonarii la plata, contribuabilul
achita ratele e\alonate p`n] la cncurenta sumei ramase de plata.
(3)Contribuabilul poate pl]ti anticipat, par[ial sau total, sumele cuprinse 'n graficul de e\alonare la plata. În acest caz, contribuabilul notifica
organului fiscal, prin cerere, inten[ia de a stinge anticipat aceste sume. În cazul achit]rii anticipate par[iale, organul fiscal competent instiinteaza
contribuabilul, p`n] la urm]torul termen de plata din graficul de e\alonare, cu privire la stingerea sumelor datorate 'n contul urm]toarelor rate de
e\alonare aprobate aprobate p`n] la concurenta cu suma achitata. Majorarile de intarziere vor fi recalculate 'n mod corespunzator.
(4)În situa[ia 'n care ulterior adopt]rii deciziei de e\alonare la plata a obliga[iilor fiscale se constata erori 'n con[inutul acesteia, pe baza
documentelor care atest] aceast] situa[ie Consiliul Local al Municipiului Zal]u adopt] o hot]râre de modificare a hot]rârii de e\alonare
la plat] a obliga[iilor fiscale.
(5)Dispozi[iile prezentei hot]râri de consiliu local se completeaz] 'n mod corespunz]tor cu prevederile Codului de procedur] fiscal].
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.70
din 30 martie 2017
privind modificarea tarifelor pentru activitatea de deratizare efectuat] în cadrul Contractului de
delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare - activit][ile de deratizare,
dezinsec[ie \i dezinfec[ie 'n Municipiul Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u,
Având în vedere: Solicit]rile nr.SJ3489/3.12.2015 \i nr.SJ3396/8.09.2016, Referatul comun al Directiei tehnice \i Direc[iei
economice nr.8375/9.02.2017 \i Avizul nr.4844/28.01.2017 al Comisiei de analiz], stabilire, ajustare sau modificare a
pre[urilor \i tarifelor aferente serviciilor de utilitati publice,
- prevederile art. 6 alin.2 \i ale art. 11 din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizareactivit][ile de deratizare, dezinsec[ie \i dezinfec[ie în municipiul Zal]u nr.42326/14.09.2012, prevederile Legii nr.51/2006
privind serviciile comunitare de utilit][i publice; ale Legea nr.101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localit][ilor;
- prevederile Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activit][ile specifice serviciului de salubrizare a localit][ilor;
- Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public]
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zal]u;
În baza art.36 alin.2, lit.d \i 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local] republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se modific] tarifele practicate pentru activit][ile de deratizare, serviciu prestat de c]tre operatorul de servicii
publice SC Coral Impex SRL, astfel:
Nr.

ACTIVITATE

crt.

U.M.

TARIF lei/ mp

TARIF
euro

I. DERATIZARE
A) Cl]diri \i terenuri apar[inând domeniului public \i privat al municipiului Zal]u \i persoanelor juridice:
1

–cl]diri, inclusiv din pie[e, locuri de joaca, parc]ri;

m.p.

0, 0166

0, 0037

2

–cl]diri apar[inând unitatilor de inv.

m.p.

0, 0166

0, 0037

3

–terenuri ocupate cu construc[ii;

m.p.

0, 0132

0, 0029

4

–terenuri cu vegeta[ie aferente trotuarelor, pie[elor, locurilor de joaca, parc]rilor;

m.p.

0, 0228

0, 0051

5

– terenuri apar[inând unitatilor de învatamant;

m.p.

0, 0132

0, 0029

m.p.

0, 0228

0, 0051

m.p.

0, 0132

0, 0029

17, 73

3, 9333

62, 04

13, 7631

6
7

–zone verzi apar[inând cartierelor, parcurilor, cimitirelor, stadionului \i bazelor
sportive;

– terenuri concesionate, închiriate, cai de acces, puncte gospod]re\ti.

Suma tarifelor pentru activitatea de deratizare(nr.crt.1-nr.crt.7)
B) Cl]diri \i terenuri apar[inând domeniului privat (persoane fizice) - gospodarii individuale (case) \i blocuri:
8

- gospodarii individuale (case)

9

- parti comune ale cl]dirilor de tip condominii (casa sc]ri \i subsol)

Suma tarifelor pentru activitatea de deratizare( nr. crt. 8 - nr. crt. 9)

lei/ gosp.

9

lei/casa sc]rii \i
subsol

Nota : Curs BNR din 28.01.2017 1 euro =4.5077 Lei
Nota: tarifele sunt fundamentate pentru o trecere
Nota:tarifele sunt fara TVA
Tarifele sunt pentru o doza de 6 kg/ha raticid Facorat Pasta
Art.2. Urmare a acestor modific]ri de tarife se va modifica în mod corespunz]tor Contractul de delegare a gestiunii prin
concesiune a serviciului public de salubrizare - activit][ile de deratizare, dezinsec[ie \i dezinfec[ie în municipiul Zal]u
nr.42326/14.09.2012, prin act adi[ional.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Economic] \i Direc[ia tehnica.
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],
- Direc[ia Tehnic],
- Direc[ia Patrimoniu
- SC Coral Impex SRL, presa local], afi\are la sediu \i pe site, Monitorul Oficial al Jude[ului S]laj .

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.71
din 30 martie 2017
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIREA A 10 LOCUIN{E
INDIVIDUALE CUPLATE P+E , în Municipiul Zal]u, str.Morii f.n., investitor (beneficiar )
S.C. GOLDEN FROG S.R.L. ZAL}U
Consiliul Local al Municipiului Zal]u,
Având în vedere:Referatul Direc[iei de Urbanism -Arhitect |ef nr.9135 din 13.02.2017;
În 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 Certificatul de urbanism nr.1474/20.12.2016, Documenta[ia tehnic] de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu
pentru CONSTRUIREA A 10 LOCUIN{E INDIVIDUALE CUPLATE P+E , în Municipiul Zal]u, str.Morii f.n., investitor
(beneficiar ) S.C. GOLDEN FROG S.R.L. ZAL]U, Avizele ob[inute pentru documenta[ia tehnica de urbanism PUD \i Raportul
Inform]rii \i consult]rii proprietarilor parcelelor vecine cu nr.8071/8.02.2017,
În conformitate cu prevederile Legii nr.52 din 21 ianuarie 2003 republicat] privind transparen[a decizional] în administra[ia
public] \i v]zând dispozi[iile art.56 alin 7 indice 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismul cu
modific]rile ulterioare
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 CONSTRUIREA A 10 LOCUIN{E INDIVIDUALE CUPLATE
P+E , în Municipiul Zal]u, str.Morii f.n. ce constituie Anexa nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre, documenta[ie
de urbanism elaborat] de investitoarea (beneficiar ) S.C. GOLDEN FROG S.R.L. ZAL}U \i întocmit] de B.I.A.CARMEN
N}D}|AN -Arhitect 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
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aprobat prin prezenta hot]râre \i a condi[iilor/restric[iilor impuse prin avizele emise de organele de specialitate.
Art.4. Prin grija Arhitectului |ef, documenta[ia de urbanism aprobata prin prezenta hot]râre se posteaz] pe site-ul institu[iei,
se comunic], 'n 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 de Urbanism -Arhitect |ef .
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
- Direc[iei de Urbanism -Arhitect |ef, investitoare, publicare Monitorul Oficial al Jude[ului, presa local], site,
afi\are la sediu, beneficiar.

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

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

HOT}RÂREA NR. 72
din 30 martie 2017
privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea \i radierea vehiculelor
din Municipiul Zal]u care nu se supun înmatricul]rii
Consiliul Local al Municipiului Zal]u,

Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Tehnice - Serviciul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilit][i Publice nr. 5968 din 01.02.2017;
- Avizul Direc[iei Regim Permise De Conducere \i Înmatriculare a vehiculelor nr. 906542/20.01.2016;
- Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;
- În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din O.U.G nr. 195/2002 privind circula[ia pe drumurile publice, ale Hot]rârii de Guvern
nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr.195/2002 privind circula[ia pe drumurile publice, ale art. 23
alin. (1) din Ordinul Ministerului Administra[iei \i Internelor nr. 1501/2006 privind procedura înmatricul]rii, înregistr]rii, radierii
\i eliberarea autoriza[iei de circula[ie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, ale Ordinului Ministerului Administra[iei \i
Internelor nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile \i con[inutul certificatului de înmatriculare \i ale celui de înregistrare;
- În conformitate cu prevederile art. 4 lit. (b) \i art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional];
- În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1), 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. Aprobarea Regulamentului privind înregistrarea \i radierea vehiculelor care nu se supun înmatricul]rii, în Municipiul
Zal]u, care constituie Anex] ca parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. La data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri se abrog] Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 55
din data de 05.03.2007 privind înregistrarea \i radierea vehiculelor de c]tre Consiliul Local al Municipiului Zal]u.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic].
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia Tehnic];
- Direc[ia Corp Control;
- Poli[ia Local] \i Poli[ia Municipiului Zal]u;
- Centrul Rela[ii cu Publicul;
- Aducerea la cuno\tin[a public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor
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Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

Anex]
la Hot]r`rea nr.72
din 30 martie 2017
REGULAMENT
privind înregistrarea \i radierea vehiculelor din Municipiul Zal]u care nu se supun înmatricul]rii
CAPITOLUL I. DISPOZI{II GENERALE
ART.1.(1)Prezentul regulament are ca obiect reglementarea înregistr]rii \i radierii vehiculelor care nu se supun înmatricul]rii, in conformitate
cu prevederile :
- O.U.G. nr. 195/2002 Republicat] privind circula[ia pe drumurile publice;
- Hot]rârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului nr.195/2002
privind circula[ia pe drumurile publice;
- Ordinul Ministerului Administra[iei \i Internelor nr.1501/2006 privind procedura înmatricul]rii, înregistr]rii, radierii \i eliberarea autoriza[iei
de circula[ie provizorie sau pentru probe a vehiculelor;
- Ordinul Ministerului Administra[iei \i Internelor nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile \i con[inutul certificatului de înmatriculare \i ale
celui de înregistrare.
(2) Potrivit art. art. 14, alin(1) din OUG 195/2002 republicata privind circula[ia vehiculelor pe drumurile publice, @@ (1) Tramvaiele,
troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prev]zute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de
acestea, precum \i vehiculele cu trac[iune animal] se înregistreaz]] la nivelul primarilor comunelor, ai ora\elor, ai municipiilor \i ai sectoarelor
municipiului Bucure\ti, care, prin compartimentele de specialitate, [in \i eviden[a acestora.@@
Potrivit art. nr.23, alin(1) din Ordinul 1501/2006 privind procedura înmatricul]rii, înregistr]rii, radierii \i eliberarea autoriza[iei de circula[ie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor @@ Se înregistreaz] de c]tre consiliile locale@@ pe a c]ror raza isi au domiciliul, re\edin[a ori sediul
proprietarii vehiculelor respective, @@mopedele, tractoarele care nu se supun înmatricul]rii, ma\inile \i utilajele autopropulsate utilizate în lucr]ri
de construc[ii, agricole, forestiere, care p]streaz] caracteristicile de baz] ale unui tractor, \i troleibuzele omologate, potrivit legii, de c]tre Regia
Autonom] @@Registrul Auto Român@@, precum \i tramvaiele, ma\inile \i utilajele autopropulsate utilizate în lucr]ri de construc[ii, agricole,
forestiere, care nu p]streaz] caracteristicile de baz] ale unui tractor, \i vehiculele cu trac[iune animala@@.
(3)In vederea aprob]rii prezentului regulament au fost ob[inute urm]toarele avize/acorduri:
- Avizul Direc[iei Regim Permise de Conducere \i Înmatriculare a Vehiculelor Bucure\ti, nr. 906542 din 20.01.2016, inregsitrat la Prim]ria
Municipiului Zal]u cu nr..
Art.2. To[i posesorii de vehicule men[ionate la art.1, alin (2) trebuie s] respecte dispozi[iile prezentului regulament precum \i regulile de
circula[ie \i semnifica[ia mijloacelor de semnalizare.
Art.3. În sensul prezentului Regulament, in conformitate cu prevederile OUG nr.195/2002, expresiile \i termenii de mai jos au urm]torul
în[eles:
-autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obi\nuit pentru transportul persoanelor sau m]rfurilor pe drum ori
pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau m]rfurilor;
-moped - vehicul cu dou], trei sau patru ro[i, a c]rui vitez] maxim] prin construc[ie nu dep]\e\te 45 km/h \i care este echipat cu un motor cu
ardere intern], cu aprindere prin scânteie, cu capacitate cilindric] ce nu dep]\e\te 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere intern], ori, dup] caz,
electric, a c]rui putere nominal] este de cel mult 4 kw, iar masa proprie a vehiculului nu dep]\e\te350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul
vehiculului electric.
-vehicul - sistemul mecanic, care se deplaseaz]] pe drum, cu sau f]r] mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent, pentru transportul de
persoane \i/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri.
-mas] total] maxim] autorizat] - masa maxim] a unui vehicul înc]rcat, declarat] admisibil] în urma omolog]rii de c]tre autoritatea competent];
- înmatriculare/înregistrare - opera[iunea administrativ] prin care se atest] c] un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atest]rii înmatricul]rii/
înregistr]rii este certificatul de înmatriculare/înregistrare \i num]rul de înmatriculare/înregistrare atribuit;
-drum public - orice cale de comunica[ie terestr]], cu excep[ia c]ilor ferate, special amenajat] pentru traficul pietonal sau rutier, deschis] circula[iei
publice; drumurile care sunt închise circula[iei publice sunt semnalizate la intrare cu inscrip[ii vizibile;
CAPITOLUL II. ÎNREGISTRAREA
Art.4. Mopedele, tractoarele care nu se supun înmatricul]rii, ma\inile \i utilajele autopropulsate utilizate în lucr]ri de construc[ii, agricole,
forestiere, care p]streaz] caracteristicile de baz] ale unui tractor, inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, precum \i ma\inile \i utilajele
autopropulsate utilizate în lucr]ri de construc[ii, agricole, forestiere, care nu p]streaz] caracteristicile de baz] ale unui tractor \i vehiculele cu
trac[iune animala conform Anexei 1, ale c]ror proprietari au domiciliul sau sediul ori re\edin[a în municipiul Zal]u se înregistreaz]] de c]tre
Municipiul Zal]u.
Art.5. Înregistrarea \i radierea vehiculelor prev]zute la art.4 se face de c]tre Serviciul de Monitorizare Servicii Comunitare de Utilit][i Publice
din cadrul Direc[iei Tehnice, care [ine eviden[a vehiculelor supuse înregistr]rii, pe baza unei cereri formulat] de proprietarii de vehicule, sau
mandatarii acestora.
Art.6. (1)Proprietarii de vehicule prev]zute la art.4 sau mandatarii acestora sunt obliga[i s] le înregistreze înainte de a le pune în circula[ie,
conform prevederilor legale \i prezentului regulament.
(2) În cazul schimb]rii oric]ror date înscrise in certificatul de înregistrare, titularul acestuia este obligat sa solicite autoritatii emitente eliberarea
unui nou astfel de document, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea.
(3)Titularii înregistr]rii unui vehicul sunt obliga[i sa solicite eliberarea unui nou document in locul celui furat, pierdut sau distrus, cu acelea\i
înscrisuri ca \i cel pierdut, distrus sau furat ( duplicat).
Art.7 (1)Înregistrarea se efectueaz] pe numele proprietarului de vehicul.
(2)La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, in certificatul de înregistrare se poate înscrie \i o alta persoana decât proprietarul,
specificându-se calitatea in care acesta poate utilize vehiculul. In cazul in care proprietarul vehicului este o societate de leasing, in certificatul de
înregistrare se men[ioneaz] \i datele de identificare ale utilizatorului.
ART.8 (1)Înregistrarea se considera efectuata de la data înscrierii acestora in evidentele Municipiului Zal]u.
(2) La data înregistr]rii vehiculului, autoritatea competenta elibereaz] solicitantului certificatul de înregistrare, împreuna cu pl]cu[ele cu
num]rul de înregistrare.
(3) Conform art.22 din Hot]rârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonan[ei de urgan[] a
Guvernului nr.195/2002 privind circula[ia pe drumurile publice, pl]cu[a cu num]rul de înregistrare are fondul reflectorizant de culoare galben],
iar literele \i cifrele, în relief, de culoare neagr].
(4)Num]rul de înregistrare se compune din denumirea localit][ii \i denumirea abreviat] a jude[ului, scrise cu litere cu caractere latine
majuscule, precum \i dintr-un num]r de ordine, format din cifre arabe.
(5) Forma, dimensiunile \i con[inutul certificatului de înregistrare este prev]zut] în anexa 2 la prezentul regulament \i sunt conforme cu prevederile
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Ordinul Ministerului Administra[iei \i Internelor nr.1501/2006 privind procedura înmatricul]rii, înregistr]rii, radierii \i eliberarea autoriza[iei de circula[ie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor \i Ordinul Ministerului Administra[iei \i Internelor nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile \i con[inutul
certificatului de înmatriculare \i ale celui de înregistrare.
(6) Contravaloarea pl]cu[elor cu num]rul de înregistrare se achit] de c]tre proprietarii vehiculelor la Serviciul Taxe \i Impozite locale.
ART.9.(1) Înregistrarea vehiculelor, altele decât cele cu trac[iune animala, se face pe baza urm]toarelor documente:
a) cererea solicitantului, model prezentat în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament; in cazul înscrierii in certificatul de înregistrare \i a altei
persoane care poate folosi vehiculul in virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va men[iona solicitarea explicita in
cerere;
b) dovada înregistr]rii vehiculului respectiv la Serviciul Impozite \i Taxe locale, privind plata impozitului asupra vehiculelor înregistrate, cu
excep[ia remorcilor;
c) cartea de identitate a vehiculului, în original \i în copie, înregistrate, cu excep[ia remorcilor;
d) documentul care atest] dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehicului, în original \i copie;
e) actul de identitate al solicitantului, în original \i în copie sau certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer[ului pentru
societ][i comerciale;in cazul in care in certificatul d einregistrare urmeaz] a fi înscrisa \i o alta persoana se va prezenta actul de identitate al acesteia
sau, dup] caz, certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer[ului pentru societ][i comerciale
f) dovada efectu]rii inspec[iei tehnice periodice, in termen de valabilitate, cu excep[ia ma\inilor autopropulsate cu o vitez] maxim] constructiv]
care nu dep]\e\te 25 km/h, a autovehiculelor cu \enile, a tramvaielor \i a vehiculelor cu trac[iune animal \i a vehiculelor noi;
g) copia documentului de asigurare obligatorie de r]spundere civil] pentru prejudicii produse prin accidente de circula[ie, in termenul de
valabilitate al acesteia, cu excep[ia remorcilor;
h) fi\a tehnic] a vehiculului completat] de solicitant pe propria r]spundere, din care sa rezulte masa maxima autorizata, daca nu este specificata
in documentele prezentate;
i) dovada de plat] a contravalorii pl]cu[elor cu num]rul de înregistrare;
(2) Documentele originale prev]zute la alin (1), lit. d \i e se restituie pe loc, dup] confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehicului in
original se restituie odat] cu predarea certificatului de înregistrare \i a pl]cutelor cu numerele de înregistrare.
ART.10 (1) Înregistrarea vehiculelor cu trac[iune animal] se face pe baza urm]toarelor documente:
a) cererea solicitantului, model prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
b) actul de identitate al solicitantului, în original \i copie;
c) declara[ie pe propria r]spundere a solicitantului c] este proprietarul vehiculului pentru care solicit] înregistrarea;
d) dovada de plat] a contravalorii pl]cu[elor cu num]rul de înregistrare.
ART. 11.Pl]cu[ele cu num]rul de înregistrare \i certificatul de înregistrare se elibereaz] personal solicitantului sau mandatarului acestuia.
ART.12.(1)Eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare se efectueaz] in baza urm]toarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b)cartea de identitate a vehiculului, original \i copie;
c)certificatul de înregistrare deteriorate, dup] caz;
d)actul de identitate al solicitantului, in original \i copie;
(2)Documentul original prev]zute la alin (1), lit. e se restituie pe loc, dup] confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehicului se
restituie odat] cu predarea duplicatului certificatului de înregistrare a vehiculului.
ART.13. (1)Eliberarea unui nou certificat de înregistrare ca urmare a modific]rii unor date înscrise in acesta se efectueaz] in baza urm]toarelor
documente:
a) cererea solicitantului ;
b)cartea de identitate a vehiculului, cu modific]rile efectuate de RAR, original \i copie;
c) vechiul certificat de înregistrare ;
d)actul de identitate al solicitantului, in original \i copie;
(2) Documentul original prev]zute la alin (1), lit. e se restituie pe loc, dup] confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehicului se
restituie odat] cu predarea noului certificate de înregistrare a vehiculului.
ART.14. Termenul în care se solu[ioneaz] cererile pentru eliberarea certificatelor de înregistrare nu poate fi mai mare de 20 de zile lucr]toare.
Capitolul III . RADIEREA VEHICULELOR
ART.15. (1)Radierea din evidenta a vehiculelor înregistrate la Municipiul Zal]u se face de c]tre autoritatea care a efectuat înmatricularea, în
cazul scoaterii definitive din circula[ie a acestora, la cererea proprietarului, în urm]toarele cazuri:
a) proprietarul dore\te retragerea definitiv] din circula[ie a vehiculului \i face dovada depozit]rii acestuia într-un spa[iu adecvat, de[inut în
condi[iile legii;
b) proprietarul face dovada dezmembr]rii, cas]rii sau pred]rii vehiculului la unit][i specializate în vederea dezmembr]rii;
c) la scoaterea definitiv] din România a vehiculului respectiv;
d) în cazul furtului vehiculului.
(2) Radierea din eviden[] a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de c]tre autoritatea care a efectuat
înregistrarea, la cererea proprietarului, în condi[iile legii.
(3) Este interzis] circula[ia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din eviden[].
Art.16. (1) Proprietarii de vehicule înregistrate pot solicita radierea din circula[ie a vehiculului neutilizat, dac] fac dovada depozit]rii acestora
într-un spa[iu adecvat, de[inut în condi[iile legii.
(2) Proprietarii de vehicule înregistrate sunt obliga[i s] solicite radierea din circula[ie în termen de 30 de zile de la data:
a) când vehicului a fost dezmembrat, casat sau predat unei unit][i specializate, în vederea dezmembr]rii;
b) scoaterii definitive din România a vehiculului;
c) declar]rii furtului vehiculului;
d) trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane.
(3) Vehiculul declarat, prin dispozi[ie a autorit][ii administra[iei publice locale, f]r] st]pân ori abandonat se radiaz] din oficiu în termen de 30
de zile de la primirea dispozi[iei respective.
(4) Vehiculul pentru care poli[ia rutier] a dispus radierea din circula[ie, potrivit legii, se radiaz] de la data comunic]rii m]surii.
(5) Radierea se comunic] în termen de 30 de zile, de c]tre autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autorit][ii administra[iei
publice locale.
Art.17.(1)Radierea din evidenta a vehiculelor înregistrate la Municipiul Zal]u se face pe baza urm]toarelor documente:
a) cererea solicitantului, conform Anexei nr. 4 la Regulament;
b) certificatul de înregistrare în original;
c) pl]cutele cu num]rul de înregistrare;
d) actul de identitate al solicitantului, în original \i copie;
e) documente care atesta faptul ca a intervenit una dintre situa[iile prev]zute la art.17, alin(1)-(4)( ex:contract de vânzare-cump]rare, înstr]inare a
vehiculului în original \i copie, declara[ie pe propria r]spundere a solicitantului privind dezmembrarea, sau casarea, etc);
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(2)Forma \i con[inutul documentului emis de Municipiul Zal]u pentru radierea unui vehicul înregistrat este prezentat în Anexa nr. 5 la
Regulament.
Capitolul IV. OBLIGA{IILE DE{IN}TORILOR DE VEHICULE ÎNREGISTRATE
Art.18. Pentru a circula pe drumurile publice, autovehiculele supuse înregistr]rii trebuie s] fie în bun] stare de func[ionare \i s] îndeplineasc]
condi[iile tehnice minime stabilite în cartea tehnic] de exploatare sau în fi\a tehnic] a vehiculului completat] de solicitant pe propria r]spundere.
Art.19. (1). Proprietarul de vehicul, persoan] fizic] \i persoan] juridic] cu domiciliul, sediul sau re\edin[a în municipiul Zal]u, este obligat:
a) s] declare autorit][ii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b) s] solicite autorit][ii competente eliberarea unui nou certificat de înregistrare, în locul celui pierdut, furat sau distrus;
c) s] depun] imediat, la autoritatea emitent], originalul certificatului de înregistrare, dac], dup] ob[inerea duplicatului, a reintrat în posesia
acestuia;
d) vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri, tractoarele folosite în exploat]ri agricole \i forestiere trebuie s] fie dotate, prin
construc[ie, cu instala[ii de iluminare, semnalizare luminoas] \i avertizare sonor], omologate, care s] corespund] condi[iilor tehnice stabilite de
autoritatea competent];
e) în circula[ia pe drumurile publice mopedul trebuie s] fie echipat cu:
instala[ie de frânare eficace;
sistem de avertizare sonor];
instala[ie de evacuare a gazelor de ardere care s] respecte normele de poluare fonic] \i de protec[ie a mediului;
lumin] de culoare alb] în fa[], respectiv lumin] \i dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare ro\ie în spate;
lumini de culoare galben] pentru semnalizarea schimb]rii direc[iei de mers, în fa[] \i spate;
pl]cu[a cu num]rul de înregistrare, amplasat] la partea din spate a mopedului f]r] a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare \i
semnalizare.
Se interzice montarea la moped a luminilor de alt] culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele
omologate.
f) în circula[ia pe drumurile publice vehiculul cu trac[iune animal] trebuie s] îndeplineasc] urm]toarele condi[ii:
dou] dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alb], în fa[], iar în spate cu dou] dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare
ro\ie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului;
pl]cu[a cu num]rul de înregistrare se amplaseaz] în locuri unde se asigur] permanent vizibilitatea, în partea din spate a vehiculului;
atunci când plou] toren[ial, ninge abundent sau este cea[] dens] ori în alte condi[ii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum \i în
timpul nop[ii vehiculul cu trac[iune animal] trebuie s] fie dotat în plus, în partea lateral] stânga, cu cel pu[in o lumin] de culoare alb] sau galben],
situat] mai sus de nivelul ro[ilor;
mijloacele de semnalizare precum \i dispozitivul care asigur] lumina de culoare alb] sau galben] trebuie men[inute curate \i intacte, iar
vizibilitatea lor s] nu fie obturat] de elementele constructive ale vehiculului sau de înc]rc]tura transportat];
conduc]torul vehiculului cu trac[iune animal] trebuie s] aplice pe harna\amentul animalului tr]g]tor materiale reflectorizante pentru ca
acesta s] fie observat cu u\urin[] de c]tre ceilal[i participan[i la trafic.
(2) Persoanele juridice de[in]toare de vehicule au \i urm]toarele obliga[ii pe lâng] cele prev]zute anterior:
a) s] elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleac] în curs];
b) s] instaleze la intr]rile \i ie\irile din garaje \i depouri indicatoare de prevenire privind condi[iile de circula[ie a acestora pe drumurile publice.
Art.20. Proprietarul sau de[in]torul legal al vehiculului înregistrat r]spunde de reviziile sau verific]rile tehnice curente \i de p]strarea dot]rii
corespunz]toare a acestuia.
Capitolul V. SANC{IUNI |I CONTRAVEN{II
Art. 21. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contraven[ie \i se sanc[ioneaz] dup] cum urmeaz]:
a) cu amend] de 200-400 lei pentru nedeclararea la organul emitent a pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare, în cel
mult 48 de ore de la constatare;
b) cu amend] de la 200-500 lei, pentru nesolicitarea în termen de 30 de zile a eliber]rii unui nou certificate de înregistrare, în cazul
schimb]rii oric]ror date la proprietar ori la vehicul.
Art. 22. Constatarea contraven[iilor \i aplicarea sanc[iunilor se face de c]tre angaja[ii împuternici[i ai direc[iilor din cadrul Prim]riei Municipiului
Zal]u, reprezentan[i ai Poli[iei Locale Zal]u \i ai Poli[iei Rutiere.
Capitolul VI . DISPOZI{II FINALE |I TRANZITORII
Art.23. Aplicarea prevederilor prezentului regulament va fi asigurat] conform legii prin:
a) Serviciul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilit][i Publice din cadrul Direc[iei Tehnice din cadrul Prim]riei Municipiului Zal]u, care
va primi \i solu[iona solicit]rile referitoare la înregistrarea tuturor categoriilor de vehicule pentru care nu exist] obliga[ia înmatricul]rii;
b) Compartimentul Achizi[ii din cadrul Direc[iei Tehnice din cadrul Prim]riei Municipiului Zal]u, va achizi[iona pl]cu[ele cu numerele de
înregistrare, respectând prevederile Legii 98/2016;
c) Consiliul Local al Municipiului Zal]u va asigura un spa[iu de depozitare pentru vehiculele radiate din circula[ie \i abandonate pe domeniul
public, vehicule cu trac[iune animal], depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul, confiscate de Poli[ia Rutier], ce se
vor valorifica în condi[iile legii, conform Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor f]r] st]pân sau abandonate pe terenuri
apar[inând domeniului public sau privat al statului ori al unit][ilor administrativ-teritoriale.
Art. 24. Înregistrarea unui vehicul se anuleaz] în cazul în care aceast] opera[iune s-a f]cut cu înc]lcarea normelor legale sau prin mijloace
frauduloase.
Art. 25. Prim]ria Municipiului Zal]u va asigura rezolvarea cu celeritate \i cu titlu gratuit a solicit]rilor din partea organelor abilitate cu privire
la identitatea de[in]torilor de vehicule înregistrate \i cu privire la eviden[a lor, respectând art. 5 al. (2), lit. e) din Legea nr. 677/2001 pentru
protec[ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal \i libera circula[ie a acestor date cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare.
Art.26. Prezentul Regulament se completeaz] cu prevederile Hot]rârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Ordonan[ei de Urgen[] a Guvernului nr. 195/2002 privind circula[ia pe drumurile publice, modificat] prin Hot]rârea de Guvern nr. 56/
2007 \i a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonan[ei de Urgen[] a Guvernului nr. 195/2002 privind circula[ia
pe drumurile publice, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, aplicarea sanc[iunilor se face de Poli[ia Rutier].
Art. 27. Modificarea privind introducerea masei maxime autorizate in certificatele emise pân] în prezent se va efectua într-o perioad] de cel
mult 6 luni de la data aprob]rii prezentului regulament.
Anexa nr. 1 la Regulament-Vehicule care se supun înregistr]rii
Vehiculele care se supun procedurii înregistr]rii sunt urm]toarele:
a) troleibuzele;
b) mopedele;
c) tractoarele, cu excep[ia celor care îndeplinesc condi[iile legale pentru a fi înmatriculate la autoritatea competent];
d) utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere;
e) ma\inile autopropulsate pentru lucr]ri, cu ro[i, care p]streaz] caracteristicile de baz] ale unui tractor, având cel pu[in dou] axe \i o vitez]
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maxim] constructiv] mai mare sau egal] cu 6 km/h \i ma\inile pentru lucr]ri altele decât cele autopropulsate:
1. autocositoare;
2. autoexcavator (excavator pe auto\asiu);
3. autogreder sau autogreper;
4. buldozer pe pneuri;
5. compactor autopropulsant;
6. excavator cu racle[i pentru s]pat \an[uri;
7. excavator cu rotor pentru s]pat \an[uri;
8. excavator pe pneuri;
9. buldoexcavator;
10. frez] autopropulsat] pentru canale sau pentru p]mânt stabilizat;
11. frez] rutier];
12. înc]rc]tor cu o cup] pe pneuri;
13. instala[ie autopropulsat] de sortare-concasare;
14. macara cu greifer;
15. macara mobil] pe pneuri;
16. macara turn autopropulsat];
17. ma\in] autopropulsat] pentru oricare din urm]toarele:
lucr]ri terasamente
construc[ia \i între[inerea drumurilor
decopertarea îmbr]c]min[ii asfaltice la drumuri
finisarea drumurilor
forat
turnarea asfaltului
înl]turarea t]pezii
ma\in] folosit] exclusiv pentru transportarea recoltei de pe câmp
18. \asiu auropropulsat cu fer]str]u pentru t]iat lemne;
19. tractor pe pneuri;
20. troliu autopropulsat;
21. utilaj multifunc[ional pentru între[inerea drumurilor;
22. ma\in] pentru pompieri pentru derularea furtunurilor cu ap];
23. ma\in] pentru m]cinat \i compactat de\euri;
24. ma\in] pentru marcarea drumurilor;
25. ma\in] pentru t]iat \i compactat de\euri;
f) vehicule urbane pe \ine destinate circula[iei pe drumurile publice, inclusiv tramvaiele;
g) vehicule cu trac[iune animal];
h) orice alte autovehicule destinate circula[iei pe drumurile publice care nu se supun înmatricul]rii.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.73
din 30 martie 2017
privind aprobarea Regulamentului privind desf]\urarea circula[iei vehiculelor pentru transportul
de m]rfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri în Municipiul Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u,
Având în vedere:
- Referatul Direc[iei tehnice - SMSCUP - nr.6137/01.02.2017;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zal]u;
- Hot]rârea Consiliului Local nr.55 din 05.03.2007 privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea \i radierea
vehiculelor de c]tre Consiliul Local al Municipiului Zal]u.
- Avizul Companiei Na[ionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A nr.84383/30.01.2017
- Acordul favorabil al IPJ S]laj, Poli[ia Municipiului Zal]u, nr.206261/16.01.2017, înregistrat la Prim]ria Municipiului
Zal]u cu nr.5470/30.01.2017.
- {inând cont de prevederile art.21 alin.(3)-(6) \i art.44 alin.(2), alin.(5) din O.G nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
republicat], precum \i de prevederile art.5 alin.(7) din O.U.G nr.195/2002 privind circula[ia pe drumurile publice, republicat].
- În conformitate ce prevederile art.4 lit.b \i art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional]
În baza art.36 alin.(1) \i alin.(4) lit.c, art.45 alin.(2) lit.c \i art.115 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat] cu modific]rile ulterioare.

HOT}R}|TE:

Art.1. Aprobarea Regulamentului privind desf]\urarea circula[iei vehiculelor pentru transportul de m]rfuri, ori pentru
efectuarea de servicii sau lucr]ri în Municipiul Zal]u, ce constituie Anexa nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
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Art.2. Aprobarea contractului cadru de prest]ri-servicii cu de[in]torii sta[iilor de distribu[ie carburan[i, în vederea
comercializ]rii permiselor de liber] trecere cu durata de o zi, ce constituie Anexa nr. 2, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.3. Tarifele pentru eliberarea permiselor de liber] trecere (PLT) sunt stabilite potrivit Anexei nr.1 a Regulamentului
privind desf]\urarea circula[iei vehiculelor pentru transportul de m]rfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri în
Municipiul Zal]u, regulament Anexa nr.1 la prezenta hot]râre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] Direc[ia tehnic], SC Citadin Zal]u .
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia administra[ie public] local];Politia Locala Zal]u, DGADP,
- Direc[ia patrimoniu, Direc[ia economic], Direc[ia tehnic]; SC Citadin Zal]u SRL,
- Politia Municipiului Zal]u, Aducerea la cuno\tin[a public].

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.73
din 30 martie 2017

REGULAMENT
PRIVIND DESF}|URAREA CIRCULA{IEI VEHICULELOR PENTRU TRANSPORTUL DE M}RFURI ORI PENTRU
EFECTUAREA DE SERVICII SAU LUCR}RI "N MUNICIPIUL ZAL}U

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE
ART.1.
(1)Prezentul regulament are ca obiect reglementarea desf]\ur]rii circula[iei vehiculelor pentru transportul de m]rfuri, ori pentru efectuarea de
servicii sau lucr]ri in Municipiul Zal]u, cu excep[ia vehiculelor cu trac[iune animala.
(2)Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Ordonan[ei 43/1997 republicata privind regimul drumurilor art. 44,
alin(2) \i alin(5) \i ale OUG 195/2002 republicata privind circula[ia pe drumurile publice.
(3)"n vederea aprob]rii prezentului regulament au fost ob[inute urm]toarele avize/acorduri:
- avizul Compania Na[ionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Nr. 84383/30.01.2017, înregistrat la Prim]ria Municipiului Zal]u cu
nr.5627/31.01.2017;
-acordul IPJ S]laj, Poli[ia Municipiului Zal]u, nr.206261/16.01.2017, înregistrat la Prim]ria Municipiului Zal]u cu nr.5470/30.01.2017.
ART.2.
Scopul prezentului regulament este :
-descongestionarea \i fluidizarea traficului;
-desfasurarea in condi[ii de siguran[a a traficului;
-protectia mediului;
-protectia infrastructurii rutiere;
ART. 3
În sensul prezentului regulament, termenii, expresiile \i abrevierile de mai jos au urm]toarele semnifica[ii:
1. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obi\nuit pentru transportul persoanelor sau m]rfurilor pe drum
ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau m]rfurilor. Vehiculele care se deplaseaz] pe \ine, denumite
tramvaie, precum \i tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;
2. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaz] pe drum, cu sau f]r] mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul
de persoane \i/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri;
3. mas] total] maxim] autorizat] - masa maxim] a unui vehicul înc]rcat, declarat] admisibil] în urma omolog]rii de c]tre autoritatea
competent];
4.circula[ie a vehiculului - opera[iunea de transport cu vehicule sau deplasarea vehiculelor, în cazul în care acestea nu desf]\oar] opera[iuni
de transport;
5 . înmatriculare/înregistrare - opera[iunea administrativ] prin care se atest] c] un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atest]rii
înmatricul]rii/înregistr]rii este certificatul de înmatriculare/înregistrare \i num]rul de înmatriculare/înregistrare atribuit;
6. permis de libera trecere(PLT)- documentul prin care se stabile\te zona in care se solicita accesul (zona ce urmeaz] a fi parcursa), condi[iile
de efectuare a transportului \i tarifele datorate.
ART.4 Circula[ia vehiculelor pentru transportul de m]rfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri in Municipiul Zal]u se poate desf]\ura
numai dac] acestea:
a) sunt admise în circula[ie;
b) corespund din punct de vedere al st]rii tehnice \i al cerin[elor de siguran[] a circula[iei;
c) de[in PLT in cazul dep]\irii, masei totale maxime autorizate, eliberat] conform prevederilor prezentului regulament ;
d) respect] prevederile înscrise în PLT.
CAPITOLUL II. Delimitarea zonelor cu restric[ii de circula[ie a vehiculelor pentru transportul de m]rfuri ori pentru efectuarea de
servicii sau lucr]ri
ART.5. "n scopul reglementarii circula[iei vehiculelor pentru transportul de m]rfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri in Municipiul
Zal]u, se delimiteaz] urm]toarele zone, respectiv str]zi:
1.Zona destinata traficului greu \i de tranzit.
1.1.Traseul se constituie ca alternativa la DN 1F \i este format din str]zile :
str. Corneliu Coposu (intre intersec[ia Gheorghe Doja \i Kossuth Lajos);
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str. Kossuth ;
str. Andrei \aguna - (între intersec[ia cu str]zile Kossuth Lajos \i Gheorghe Laz]r) ;
str. Ghe. Laz]r (între intersec[ia cu str]zile Andrei \aguna \i T. Vladimirescu) ;
str. T. Vladimirescu (între intersec[ia cu strada Gheorghe Laz]r \i B - dul M. Viteazul din zona autog]rii) ;
B - dul M. Viteazul (între intersec[ia cu str. T. Vladimirescu din zona autog]rii \i ie\irile din ora\) ;
1.2.Din aceasta zona mai fac parte urm]toarele str]zi:
- str. Industriei ;
- str. Valea Mitii.
- str. Depozitelor;
- Varianta Ocolitoare Zal]u
"n aceast] zon], circula[ia traficului greu \i de tranzit este permis], f]r] PLT \i f]r] restric[ii, cu respectarea prevederilor Ordonan[ei 43/1997
republicat].
2.Zona 0-centrala delimitat] de str]zile B-dul Mihai Viteazul (intersec[ia cu strada Tudor Vladimirescu din zona Autog]rii)-> strada Armoniei> strada Aleea Ritmului-> strada Simion B]rnu[iu( intre intersec[ia cu Aleea Ritmului \i str Cri\an)-> strada Crisan-> strada 9Mai- Pia[a 1 Decembrie
> strada Unirii-> Pia[a Iuliu Maniu( de la intersec[ia cu str. Unirii, pana la intersec[ia cu B-dul Mihai Viteazul) -> B-dul Mihai Viteazul) pana la
intersec[ia cu strada Armoniei).
Din zona 0-centrala, fac parte \i urm]toarele str]zi: str. Nicolae Titulescu( intre intersec[ia cu str.Closca \i intersec[ia cu Pia[a 1 Decembrie), str.
Crinului, str. T. Vladimirescu (între intersec[ia cu b- dul M. Viteazul \i intersec[ia cu str Gheorghe Laz]r din zona Tribunal), str.Gheorghe Lazar(
intre intersec[ia cu A.Saguna \i intersec[ia cu M.Viteazul).
De asemenea, se asimileaz] zonei 0 - centrala \i urm]toarele str]zi:str. A. Iancu, str. Pârâului, str. Cascadei, str. 1 mai, str. Ady Endre, str.
Olarilor, pentru aceste str]zi neaplicându-se interzicerea accesului in intervalele orare 7-8, 30 \i 14, 30-17, 00, aferenta zonei 0-centrala.
3.Zona 1- formata din str]zile din restul ora\ului, altele decât traseul traficului greu de tranzit \i zona 0-centrala .
ART.6. (1)In Municipiul Zal]u, circula[ia vehiculelor destinate transportului de m]rfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri care au
masa totala maxima autorizata peste limita admisa de 3, 5 to in zona 0-centrala \i respectiv de 7, 5 to in zona 1, este interzisa.
(2)Prin excep[ie de la prevederile alin.1, circula[ia pe str]zile din zona 0 centrala \i zona 1 din Municipiul Zal]u, cu dep]\irea masei totale
maxime autorizate admise in zonele respective, este permisa numai in baza unui permis de libera trecere, denumit in continuare PLT.
3) Prin excep[ie de la prevederile alin.2, circula[ia in baza PLT in zona 0-centrala este interzisa in intervalele orare 7-8, 30 \i 14, 30-17, 00.
(4)Permisul de libera trecere emis pentru zona 0- centrala este valabil \i pentru zona 1.
Art.7.(1) Eliberarea permisului de libera trecere se realizeaz] in baza unei tarif diferen[iat in func[ie de zone \i de masa totala maxima a
vehiculelor, tarif stabilit conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
(2)Sumele încasate din eliberarea PLT se constituie venit la bugetul local al Municipiului Zal]u \i se utilizeaz] numai pentru proiectarea,
administrarea, exploatarea, între[inerea, repararea \i modernizarea drumurilor publice din Municipiul Zal]u.
(3)Plata tarifului se va face in numerar la caseriile serviciilor de impozite \i taxe din cadrul Prim]riei Municipiului Zal]u, sau prin plata cu
instrument de plata in contul RO24TREZ56121160250XXXXX, deschis la Trezoreria Zal]u.
(4)Permisul de libera trecere poate fi achizi[ionat \i on-line, accesând site-ul www.zalausj.ro, sec[iunea pl]te\te on-line.
(5) Dovada achit]rii tarifului stabilit conform Anexei 1 se face cu documentul de plata eliberat de Serviciile de impozite \i taxe din cadrul
Prim]riei Municipiului Zal]u, documentul eliberat in cazul pla[ii on-line, prin accesarea site-ului www.zalausjro, sec[iunea pl]te\te on-line,
respectiv bonul fiscal /instrumentul de plata eliberat de sta[iile de comercializare carburan[i care au încheiat contract de prest]ri servicii cu Prim]ria
Municipiului Zal]u in vederea eliber]rii PLT-urilor cu o durata de o zi.
ART.8. Restric[iile instituite conform prezentului regulament vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere \i prin indicatoare de orientare.
CAPITOLUL III. Eliberarea permiselor de liber] trecere
ART.9.(1) Sunt denumite @@permise de libera trecere@@ (PLT), înscrisurile tipizate eliberate de Prim]ria Municipiului Zal]u, documentul
eliberat in cazul pla[ii on-line, prin accesarea site-ului www.zalausjro, sec[iunea pl]te\te on-line, precum \i bonul fiscal/ instrumentul de plata
eliberat de sta[iile de comercializare carburan[i care au încheiat contracte de prest]ri servicii pentru eliberarea acestora cu Prim]ria Municipiului
Zal]u, care confer] posesorului dreptul de circula[ie in zonele in care accesul este restric[ionat conform art. 6, alin.1, din prezentul regulament.
(2)Permisul de libera trecere este documentul prin care se stabile\te zona in care se solicita accesul(zona ce urmeaz] a fi parcursa) condi[iile de
efectuare a transportului \i tarifele datorate.
(3) Permisul de libera trecere este documentul necesar pentru circula[ia vehiculelor rutiere cu dep]\iri ale maselor totale maxime autorizate
admise, valabile pentru numerele de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor, pentru caracteristicile tehnice, zona, perioada \i condi[iile de
circula[ie înscrise in PLT.
ART.10. (1)Permisele de libera trecere(toate) vor avea înscrise în mod obligatoriu urm]toarele:
a) emitent
b) nr \i data emiterii documentului ;
c) detinatorul ;
c) num]rul de înmatriculare / înregistrare al vehiculului;
d) masa totala maxima autorizata a vehiculului;
e)zona in care este permisa circula[ia;
f) perioada de valabilitate a PLT;
g) programul in care este permisa circula[ia;
h) interzicere acces pentru zona zero in intervalul 7-8, 30 \i 14, 30-17, 00;
i) tariful încasat;
(2)Modelul permisului de libera trecere-înscrisul tipizat, eliberat de c]tre Prim]ria Municipiului Zal]u, este prezentat in Anexa nr.2 la
prezentul Regulament.
Art.11.(1)Perioada de valabilitate este de : o zi, o luna, sau un an.
(2) PLT cu valabilitate pentru o zi va fi interpretat astfel: @@ zi= 24 de ore de la data \i ora eliber]rii PLT@@.
( 3)PLT cu valabilitate lunara \i anuala se poate elibera pentru program de zi sau program de noapte.
(4)In sensul prezentului regulament programul de zi este programul desf]\urat intre orele 6, 00 \i 22, 00 iar programul de noapte este
programul desf]\urat intre orele 22, 00 \i 6, 00.
(5)PLT eliberat pentru programul de zi este valabil \i pentru programul de noapte.
ART.12. (1)Permisul de libera trecere in Municipiul Zal]u se elibereaz] la cererea solicitantului, la sediul Prim]riei Municipiului Zal]u sau online, prin accesarea site-ului www.zalausjro, sec[iunea pl]te\te on-line.
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(2) PLT-urile cu valabilitate de o zi se elibereaz] \i in sta[iile de comercializare carburan[i care au încheiat contracte de prest]ri servicii pentru
eliberarea acestora cu Prim]ria Municipiului Zal]u, situate la intr]rile in Municipiul Zal]u.
(3) Municipiul Zal]u poate încheia contracte de prest]ri servicii cu detinatorii sta[iilor de comercializare carburan[i, pentru eliberarea PLTurilor cu valabilitate de o zi.
(4)Comisionul pentru serviciile prestate va fi negociat de c]tre Prim]ria Municipiului Zal]u, acesta neputând dep]\i valoarea de maxim 4% din
tariful de vânzare a PLT-urilor( cu TVA).
Art.13.(1)Solicitan[ii, în vederea eliber]rii PLT-urilor -înscrisuri tipizate-vor prezenta la sediul Prim]riei Municipiului Zal]u, Pia[a Iuliu
Maniu, nr.3, urm]toarele documente:
- cerere conform formularului prev]zut in Anexa nr.3;
-copie de pe Certificatul de înmatriculare/ înregistrare al autovehiculului;
-copie de pe Certificatul de înmatriculare al societ][ii comerciale, în cazul în care se solicit] o durat] de un an;
- dovada achit]rii tarifului;
(2)In cazul eliber]rii PLT on-line, se completeaz] formularul cererii disponibil on-line, conform anexei 3.
(3) In cazul eliber]rii PLT in sta[iile de distribu[ie carburan[i care au încheiate contracte de prest]ri servicii cu Prim]ria Municipiului Zal]u in
acest sens, solicitan[ii nu depun înscrisuri.
ART.14.Detinatorul PLT poart] întreaga responsabilitate a circula[iei vehiculului, în conformitate cu condi[iile prev]zute în PLT \i cu legisla[ia
în vigoare.
ART.15( 1) Direc[ia Tehnica-Serviciul SMSCUP, va analiza toate cererile depuse \i va asigura eliberarea de c]tre Prim]ria Municipiului Zal]u
a PLT, in condi[iile prezentului Regulament.
(2). PLT-urile se emit doar daca sunt îndeplinite toate cerin[ele prev]zute de prezentul regulament.
(3)Solicit]rile neconforme cu prevederile prezentului Regulament vor fi respinse, motivat.
(4)Autoritatea de autorizare va tine evidenta tuturor PLT-urilor eliberate.
(5)In cazul in care cererea este respinsa, tariful se restituie.
ART.16. Nu se vor elibera PLT-uri pentru alei, parcuri, pie[e, accese carosabile .
CAPITOLUL IV.Condi[ii de desf]\urare a circula[iei vehiculelor care dep]\esc masa totala maxima autorizata, admisa pe zona 0 \i zona 1.
ART.17. Vehiculele care dep]\esc masa totala maxima autorizata, admisa pe zone conform prevederilor prezentului regulament, pot circula în
baza PLT, cu respectarea condi[iilor prev]zute in PLT, in prezentul regulament, a celor cuprinse în reglement]rile privind condi[iile tehnice pe care
trebuie s] le îndeplineasc] vehiculele rutiere în vederea admiterii în circula[ia pe drumurile publice din România, precum \i a celor prev]zute în orice
alte acte normative ce privesc circula[ia pe drumurile publice.
ART. 18 (1)Detinatorul PLT are obliga[ia de a respecta condi[iile impuse prin PLT, de a de[ine \i expune PLT la vedere la bordul vehiculului,
in original, pe întreaga perioad] de circula[ie.
(2) PLT este valabil] pentru num]rul de înmatriculare/ înregistrare al vehiculului, înscris în aceasta, zona, perioada \i caracteristicile înscrise
\i în condi[iile stabilite de emitentul acesteia.
(3)Circula[ia vehiculelor cu nerespectarea numerelor de înmatriculare /înregistrare ale vehiculelor, a caracteristicilor tehnice, zonei de acces,
a perioadei înscrise in PLT se considera circula[ie fara PLT.
ART.19. (1) Detinatorul PLT are obliga[ia, la solicitarea organelor de poli[ie, a reprezentan[ilor politiei locale sau a împuternici[ilor primarului,
s] prezinte PLT-ul pentru verificarea datelor înscrise pe acesta.
(2) PLT-ul se prezint] insotit de certificatul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului.
ART.20.Dup] desc]rcarea \i înc]rcarea m]rfurilor, zona se va l]sa curat] \i se vor lua m]suri pentru a evita murd]rirea str]zilor. ART.21.
Permisele de liber] trecere nu pot fi folosite pentru parcarea/sta[ionarea vehiculelor in zonele in care acestea au fost autorizate s] circule.
ART.22. (1)În cazul în care, un vehicul autorizat prin PLT( un num]r de înmatriculare/înregistrare ) a fost avariat, scos din circula[ie, radiat,
înstr]inat, etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unui nou permis de liber] trecere pentru un alt mijloc de transport din dotarea proprie,
pe perioada r]masa valabila din vechiul PLT, cu condi[ia ca acesta s] se încadreze în acelea\i limite de tonaj.
(2)Eliberarea noului PLT se va face f]r] plata de tarife suplimentare, cu condi[ia ca vechiul PLT s] fie prezentat pentru anulare.
ART.23. Tariful de eliberare a PLT se achita anticipat eliber]rii acestuia \i nu este restituibil chiar în cazul scoaterii din circula[ie, vânz]rii,
avariei, furtului, etc. a autovehiculului, pentru care a fost eliberat.
ART.24. În cazul deterior]rii permisului de libera trecere se poate elibera un nou permis (cu acelea\i înscrisuri ca \i cel deteriorat) numai dup]
prezentarea formularului deteriorat în vederea anul]rii.
ART.25. (1)În cazul pierderii sau furtului permisului de libera trecere, se poate elibera un nou permis (cu acelea\i înscrisuri ca \i cel pierdut
sau furat), numai dup] ce solicitantul a anun[at pierderea sau furtul permisului în presa local] \i va prezenta emitentului dovada anun[]rii.
(2) Tariful de eliberare duplicat în cazul pierderii sau furtului este de 10 RON \i se achita la caseriile serviciilor de Impozite \i Taxe din cadrul
Prim]riei Municipiului Zal]u, sau prin plata cu instrument de plata in contul RO24TREZ56121160250XXXXX, deschis la Trezoreria Zal]u.
CAPITOLUL V Excep[ii de la obliga[ia de de[inere a PLT pentru circula[ia 'n Municipiul Zal]u
ART.26. Sunt exceptate de la de[inerea PLT, urm]toarele categorii de autovehicule:
- vehiculele de[inute de Ministerul Apararii Na[ionale;
- vehicule de[inute de Poli[ie, Jandarmerie, Politia Locala, Poli[ia de frontier], unit][ile speciale ale S.R.I, S.P.P, S.I.E, Ministerului Justi[iei Direc[ia General] a Penitenciarelor, D.N.A;
- vehicule de[inute de administratorul drumurilor, SC Citadin Zal]u SRL \i operatorul de semnalizare rutiera \i managementul traficului,
DGADP Zal]u;
- vehicule specializate apar[inând serviciilor de ambulanta;
- vehicule de[inute de serviciile de urgenta astfel cum sunt reglementate prin Ordonan[a nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiin[area,
organizarea \i func[ionarea serviciilor publice comunitare pentru situa[ii de urgen[];
- vehicule care efectueaz] transporturi in interesul NATO definite conform Legii 362/2004;
- vehicule care efectueaz] transporturi funerare;
- vehicule care efectueaz] transporturi in cazul unor calamita[i sau dezastre naturale.
CAPITOLUL VI Controlul circula[iei vehiculelor cu dep]\iri ale masei totale maxime autorizate, admise pe zone din Municipiul Zal]u,
constatarea contraven[iilor \i aplicarea sanc[iunilor
ART.27. Constituie contraven[ii la prezentul regulament, dac] nu constituie infrac[iuni conform legii penale \i se sanc[ioneaz] cu avertisment
sau, dup] caz, cu amend], urm]toarele fapte:
a) circula[ia vehiculelor in zonele cu restric[ii fara de[inerea PLT, se sanc[ioneaz] cu amend] între 1500- 2500 lei;
b)circula[ia vehiculelor in zonele cu restric[ii cu dep]\irea masei totale autorizate prin PLT se sanc[ioneaz] cu amend] între 1.500 lei - 2.500
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lei;

c)circula[ia în zonele care nu au fost înscrise în PLT se sanc[ioneaz] cu amend] între 1.500 lei - 2.500 lei;
d) nerespectarea orarului de acces ( program de zi, program de noapte, interval orare in care se circula in zona 0) înscris în permisul de libera
trecere se sanc[ioneaz] cu amend] între 1500- 2500 lei;
e) folosirea permisului de liber] trecere pentru parcarea/sta[ionarea vehiculului pe zonele pe care acesta a fost autorizat s] circule se
sanc[ioneaz] cu amend] între 1.000 - 1.500 lei.
f) folosirea permisului de libera trecere pentru un alt vehicul decât cel pentru care s-a emis permisul de liber] trecere se sanc[ioneaz] cu amend]
între 1500- 2500 lei;
g) neprezentarea PLT insotit de certificatul de înmatriculare/înregistrare la solicitarea agen[ilor constatatori se sanc[ioneaz] cu amend] între
1000 - 2.000 lei.
ART.28.(1) Constatarea contraven[iilor \i aplicarea sanc[iunilor se face prin proces-verbal de contraven[ie încheiat de c]tre agen[ii constatatori
din cadrul Politiei Locale Zal]u, Inspectoratului Jude[ean de Politie S]laj, precum \i de împuternici[ii primarului Municipiului Zal]u.
(2) Contraven[iilor stabilite la art. 27 li se aplica prevederile OG 2/2001. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la
data comunic]rii procesului-verbal, jum]tate din minimul amenzii.
(3)Amenda contraven[ionala se va achita la caseriile serviciilor de Impozite \i Taxe din cadrul Prim]riei Municipiului Zal]u, sau in contul
RO72TREZ56121A350102XXXX deschis la Trezoreria Zal]u.
CAPITOLUL VIII Dispozi[ii finale
ART.29. (1)Prezentul regulament intr] 'n vigoare dup] aprobarea acestuia, de la data aducerii lui la cuno\tin[a public].
(2)Prezentul regulament se completeaz] cu dispozi[iile legale in vigoare.
ART.30. Posesorii de permise de liber] trecere, eliberate anterior aprob]rii prezentului Regulament i\i p]streaz] valabilitatea pân] la expirare.
ART.31.Pe toat] durata de valabilitate a prezentului regulament, tarifele stabilite prin prezentul regulament se vor modifica numai prin hot]râri
ale Consiliului Local Zal]u.
ART.32.Se mandateaz] Executivul Prim]riei Municipiului Zal]u sa negocieze cu detinatorii sta[iilor de comercializare carburan[i, comisioane
de vânzare a PLT-urilor, de maxim 4% din tarifele de eliberare a PLT( inclusiv TVA) \i sa încheie contracte de prest]ri-servicii.
ANEXA 1 -TARIFE DE ELIBERARE A PERMISELOR DE LIBERA TRECERE(PLT)
I. În Municipiul Zal]u se stabilesc urm]toarele tarife pentru eliberarea permiselor de libera trecere pentru circula[ia vehiculelor destinate
transportului de m]rfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri, care au masa totala maxima autorizata peste limita admisa pe zone.

MASA TOTALA
MAXIMA

AUTORIZATA A

TARIFUL ZILNIC

TARIFUL LUNAR

TARIFUL ANUAL

LEI

LEI

LEI

VEHICULULUI
TONE

Valabilitate 24 de ore de la data

Program de zi

Program de noapte

Program de zi

Program de noapte

30

300

150

3000

1500

50

500

250

5000

2500

70

700

350

7000

3500

120

1200

600

12000

6000

500

5000

2500

50000

25000

Program de zi

Program de noapte

Program de zi

Program de noapte

40

400

200

4000

2000

60

600

300

6000

3000

100

1000

500
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10000

5000

200

2000

1000

20000

10000

\i ora eliber]rii

ZONA 0 CENTRALA
Intre 3, 5 \i 7, 5
Intre 7, 5-12, 50
inclusiv

Peste 12, 5-16, 0
inclusiv

Peste 16-22, 50
inclusiv

Peste 22, 5 to

Valabilitate 24 de ore de la data
\i ora eliber]rii

Intre 7, 5- 12, 50
inclusiv

Peste 12, 5-16, 0
inclusiv

Peste 16-22, 50
inclusiv

Peste 22, 5 -40, 00
inclusiv

ZONA 1

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.91
din 30 martie 2017
privind completarea Anexei II - punctul 17 din H.C.L. al Municipiului Zal]u nr.332 din 22
decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor \i taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor \i
chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in
domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u,
Având în vedere:
- Referatul Direc[iei patrimoniu nr.17.371/17.03.2017;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zal]u;
V]zând prevederile art.3 alin.(1), art.6 alin.(8) \i (9) din Legea nr.69/2000 a educa[iei fizice \i sportului, precum \i art.29
din Ordinul MECTS nr.3462/06.03.2012 privind aprobarea Metodologiei organiz]rii \i desf]\ur]rii activit][ilor de educa[ie
fizic] \i sport în înv][]mântul preuniversitar;
În conformitate cu prevederile art.112 alin.(2) din Legea nr.1/2011 - Legea educa[iei na[ionale;
În baza art.36 alin.(2) lit.c, art.45 alin.(2) \i art.115 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat]
cu modific]rile ulterioare.

HOT}R}|TE:
Art.1. Completarea Anexei II - punctul 17 din H.C.L. al Municipiului Zal]u nr.332 din 22 decembrie 2016 privind
stabilirea impozitelor \i taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apar[in
domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u, în sensul instituirii unui nou tarif prin subpunctul 17.1.1 pentru închirierea
s]lilor de sport din unit][ile de înv][]mânt pentru activitatea de fotbal desf]\urat] de copii \i elevi precum \i de sec[iile de
copii \i juniori ale cluburilor de fotbal, astfel:
17
17.1.1.

Tarife de închiriere S]LI DE SPORT din unit][ile de înv][]mânt
Fotbal pentru copii, elevi \i sec[iile de copii \i junior ale cluburilor de fotbal

30 lei/ora

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

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor
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Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

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

HOT}RÂREA NR. 93
din 30 martie 2017
privind stabilirea unor amplasamente din Municipiul Zal]u în scopul înfiin[]rii de sta[ii pentru
opriri în tranzit de c]tre operatorii de transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic
jude[ean, interjude[ean \i na[ional
Consiliul Local al Municipiului Zal]u,

Având în vedere: -Referatul Direc[iei tehnice - MSCUP - nr.4869/28.01.2017;
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zal]u
-Hot]rârea Consiliului Local nr.138 din 09.06.2011 privind stabilirea unor amplasamente din Municipiul Zal]u în scopul
înfiin[]rii de sta[ii pentru opriri în tranzit de c]tre operatorii de transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic jude[ean.
-Avizul Poli[iei Municipiului Zal]u - Biroul Rutier nr.151156/07.03.2017 privind infiin[area \i amenajarea sta[iilor în
conformitate cu art.6 alin.(6) din RAOUG nr.195/2002 republicat]
{inând cont de prevederile art.16 \i art.17 pct.c din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, precum
\i de art.1 \i art.58 din Ordinul nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007.
V]zând prevederile art.6 alin.(3) \i (4) din Hot]rârea nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G
nr.195/2002 privind circula[ia pe drumurile publice.
În baza art.36 alin.(2) lit.c, art.36 alin.(5) lit.a, art.36 alin.(6) lit.a pct.14, art.45 alin.(3) \i art.115 alin.(1) pct.b din Legea
nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat] cu modific]rile ulterioare.

HOT}R}|TE:

Art.1. Înfiin[area de sta[ii pentru opriri în tranzit de c]tre operatorii de transport public de persoane prin servicii regulate
în trafic jude[ean, interjude[ean \i na[ional, sens în care se stabilesc în Municipiul Zal]u urm]toarele amplasamente:
Tur:
1.str.22 Decembrie 1989 - zona Inserco
(Anexa 2)
2.str.Gh. Doja - zona Hanul Drume[ilor
(Anexa 4)
3.B-dul Mihai Viteazu - zona Gara CFR
(Anexa 3)
4.Cartier Ortelec - str. Moigradului - zona \coala General]
(Anexa 1)
5.Str.Corneliu Coposu dup] intersec[ia cu L.Rebreanu
(sensul Cluj Napoca-Satu Mare)
(Anexa 5)
6.B-dul Mihai Viteazul zona Elcond
(sensul Satu Mare-Cluj Napoca)
(Anexa 6)
Retur:
1.str.22 Decembrie 1989 - zona Inserco
(Anexa 2)
2.str.Gh. Doja - zona Hanul Drume[ilor
(Anexa 4)
3.B-dul Mihai Viteazu - zona Gara CFR
(Anexa 3)
4.Cartier Ortelec - str. Moigradului - zona \coala General]
(Anexa 1)
5.B-dul Mihai Viteazu înaintea intr]rii la magazinul Lidl
(sensul Satu Mare-Cluj Napoca)
(Anexa 7)
6. B-dul Mihai Viteazu înaintea sta[iei de transport public local Vinalcool
(sensul Cluj Napoca-Satu Mare)
(Anexa 8)
Art.2. Începând cu data adopt]rii prezentei hot]râri se abrog] Hot]rârea Consiliului Local nr.138 din 09.06.2011 privind
stabilirea unor amplasamente din Municipiul Zal]u în scopul înfiin[]rii de sta[ii pentru opriri în tranzit de c]tre operatorii de
transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic jude[ean.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] Direc[ia tehnic].
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Consiliul Jude[ean S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia administra[ie public] local];
- Direc[ia patrimoniu, Direc[ia economic], Direc[ia tehnic];
- Autoritatea Rutier] Român]
- Aducerea la cuno\tin[a public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor
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Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

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

HOT}RÂREA nr.97
din 30 martie 2017
privind aprobarea efectu]rii unor lucr]ri de utilitate public] în municipiul Zal]u- str.Lt.Col Teofil Moldoveanu
(zona bl S19-S23, S18-S24)@@- constând în repara[ii capitale a p]r[ii carosabile \i a trotuarelor \i realizarea de
parc]ri publice, inclusiv pe amplasamente ocupate de construc[iile provizorii reprezentând garaje/copertine
Consiliul Local al Municipiului Zal]u,

Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Patrimoniu nr.19392 din 24.03.2017;
- Hot]rârea Consiliului Local al municipiului Zal]u privind aprobarea documenta[iei tehnico-economice aferent] lucr]rii @@Repara[ii capitale
str Lt.Col. Teofil Moldoveanu (zona bl S19-S23, S18-S24)@@ din Municipiul Zal]u jude[ul S]laj@@;
- prevederile Contractului nr.36269/10.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare stradal], administrarea domeniului
public \i privat al municipiului Zal]u \i canalizare pluvial] la SC Citadin Zal]u SRL;
- Programul de activitate al SC Citadin Zal]u SRL pe anul 2017;
- 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 efectu]rii unor lucr]ri de utilitate public] în municipiul Zal]u - str. Lt.Col Teofil Moldoveanu (zona bl S19-S23, S18-S24)@@constând în repara[ii capitale a p]r[ii carosabile \i a trotuarelor \i realizarea de parc]ri publice conform documenta[iei ce constituie Anexa nr.1 la prezenta
hot]râre, inclusiv pe amplasamente ocupate de construc[iile provizorii reprezentând garaje/copertine prev]zute în Anexa nr.2 la prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Patrimoniu \i SC Citadin Zal]u SRL.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Primarul Municipiului Zal]u
- Direc[ia Administra[ie Public] Local]
- Direc[ia Patrimoniu
- Direc[ia Economic]
- SC Citadin Zal]u SRL

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

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

HOT}RÂREA nr. 98
din 30 martie 2017
privind aprobarea efectu]rii unor lucr]ri de utilitate public] în municipiul Zal]u- strada I.Nechita
de la intersec[ia cu str.V.Gelu (zona bl.F29-F30) - constând în realizarea de parc]ri publice \i
executarea unor lucr]ri de modernizare a trotuarelor, inclusiv pe amplasamente ocupate de
construc[iile provizorii reprezentând garaje/copertine
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Patrimoniu nr.19393 din 24.03.2017;
- Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u privind aprobarea documenta[iei tehnico-economice aferent] lucr]rii @@Repara[ii capitale
strada I.Nechita de la intersec[ia cu str.V.Gelu (zona bl.F29-F30) din Municipiul Zal]u jude[ul S]laj@@;
- prevederile Contractului nr.36269/10.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare stradal], administrarea domeniului
public \i privat al municipiului Zal]u \i canalizare pluvial] la SC Citadin Zal]u SRL;
- Programul de activitate al SC Citadin Zal]u SRL pe anul 2017;
- 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 efectu]rii unor lucr]ri de utilitate public] în municipiul Zal]u - strada I.Nechita de la intersec[ia cu str.V.Gelu (zona bl.F29F30) constând în realizarea de parc]ri publice \i executarea unor lucr]ri de modernizare a trotuarelor conform documenta[iei ce constituie Anexa nr.1 la
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prezenta hot]râre, inclusiv pe amplasamente ocupate de construc[iile provizorii reprezentând garaje/copertine prev]zute în Anexa nr.2 la prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Patrimoniu \i SC Citadin Zal]u SRL.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Primarul Municipiului Zal]u
- Direc[ia Administra[ie Public] Local]
- Direc[ia Patrimoniu
- Direc[ia Economic]
- SC Citadin Zal]u SRL
- DGADP Zal]u

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

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

HOT}RÂREA NR. 102
din 30 martie 2017
pentru aprobarea Regulamentului privind subven[ionarea asocia[iilor \i funda[iilor
care presteaz] servicii de asisten[] social] beneficiarilor din municipiul Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u,

Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Economice nr. 18816 din 22.03.2017, Adresa Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u nr.
4881/22.03.2017;
- Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;
- Procesul-verbal nr. 4958 din 23.03.2017 cu privire la consultarea Regulamentului privind subven[ionarea asocia[iilor \i
funda[iilor de pe raza municipiului Zal]u care au solicitat acordarea de subven[ii în baza Legii nr. 34/1998;
- În baza dispozi[iilor art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 Republicat] privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- 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 H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998;
-V]zând prevederile art. 36 alin.(6) lit. a) pct. 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;
- În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:

Art.1. Se aprob] Regulamentul privind subven[ionarea asocia[iilor \i funda[iilor care presteaz] servicii de asisten[]
social] beneficiarilor din municipiul Zal]u începând cu luna aprilie 2017, conform Anexei nr. 1 la prezenta hot]râre.
Art.2. Aprobarea nivelului mediu lunar al subven[iei \i tipurile de servicii sociale pentru care se acord] subven[ie, precum
\i valoarea total] a subven[iei alocate în anul 2017, pe fiecare asocia[ie \i funda[ie în parte conform Rapoartelor de oportunitate
cu privire la acordarea subven[iei, avizate de comisia de evaluare numit] prin H.C.L. nr. 243 din 17.12.2012, conform Anexei
nr. 2 la prezenta hot]râre.
Art.3. La data adopt]rii prezentei hot]râri se abrog] H.C.L. nr.80 din 23.03.2016 pentru aprobarea Regulamentului
privind finan[area serviciilor sociale de pe raza Municipiului Zal]u prin Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u.
Art.4. În cazul în care bugetul local pe anul 2018 nu se va aproba pân] la finele anului 2017, Direc[ia de Asisten[] Social]
Comunitar] va putea încheia conven[ii provizorii cu asocia[iile \i funda[iile în acelea\i condi[ii pân] la aprobarea acestui buget.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u.
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u;
- Aducere la cuno\tin[] public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor
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Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

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

HOT}RÂREA NR.106
din 30 martie 2017
privind aprobarea modific]rii tarifelor pentru activit][ile/serviciile prestate de c]tre operatorul de
servicii publice S.C. Citadin Zal]u S.R.L \i aprobarea unor tarife pentru activitatea de proiectare
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere: Solicitarea SC Citadin Zal]u SRL nr.6260/05.09.2016, înregistrata la Prim]ria Municipiului Zal]u cu nr. 57108/
05.09.2016, completat] cu adresa nr. 5492/22.09.2016, înregistrat] la Prim]ria Municipiului Zal]u cu nr. 61638/22.09.2016, de modificare a
pre[urilor \i tarifelor practicate pentru serviciile publice gestionate \i aprobarea a dou] noi tarife pentru transportul de\eurilor la CMID
Dobrin, ca urmare a închiderii depozitului Cri\eni.
- V]zând Avizul favorabil nr. 20118/ 28.03.2017 al Comisiei de analiza, stabilire, ajustare sau modificare a pre[urilor \i tarifelor aferente
serviciilor de utilit][i publice, ata\at, prin care se propune aprobarea solicit]rii;
-Referatul comun al Direc[iei economice \i tehnice nr.20.126 din 28.03.2017,
-În conformitate cu prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare OG nr.71/2002 privind organizarea \i func[ionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public, a\a cum a fost aprobat] \i modificat] prin Legea nr.3/2003;prevederile HG nr.955/2004 - pentru
aprobarea reglement]rilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002,
"n temeiul prevederilor Ordinelor:109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activit][ile
specifice serviciului de salubrizare a localit][ilor, nr. 1568/2002, 2/1983 al MTTC \i a Normativului U8-82,
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zal]u,
În baza art.36, alin.4, lit.c \i 45, alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local] republicat];

HOT}R}|TE:

Art.1.Aprobarea ajust]rii/modific]rii tarifelor pentru activit][ile/serviciile prestate de c]tre operatorul de servicii publice S.C. Citadin Zal]u
S.R.L \i aprobarea unor tarife pentru activitatea de proiectare, astfel :
a) Tarife salubrizare-Anexa nr.1 \i Anexa 2, care fac parte integranta din prezenta hot]râre
b)Tarife pentru gestionarea câinilor f]r] st]pân-Anexa 3- care face parte integranta din prezenta hot]râre
c)Tarife zone verzi-Anexa nr.4 care face parte integranta din prezenta hot]râre;
d)Tarife pentru func[ionare \i sta[ionare ma\ini \i utilaje-Anexa nr 5- care face parte integranta din prezenta hot]râre ;
e)Tarife pentru transport(lei/km) 'n func[ie de viteza de deplasare a autovehiculelor \i utilajelor in ora\-anexa nr.6, care face parte integranta
din prezenta hot]râre;
f)Tarife pentru transport(lei/km) 'n func[ie de viteza de deplasare a autovehiculelor \i utilajelor 'n afara ora\ului-anexa nr.7, care face parte
integranta din prezenta hot]râre;
g)Tarifele pentru transportul cu autovehicule al materialelor de la depozitele locale la punctele de lucru \i a p]mântului rezultat din s]p]turi
la halda de depozitare( lei/tona)- Anexa nr.8 - care face parte integranta din prezenta hot]râre.
h) Tarifele pentru proiectare- Anexa nr. 9- care face parte integranta din prezenta hot]râre
Tarifele nu includ TVA.
Art.2.Modificarea tarifului orar la 12, 80 lei/ora ( de la 10, 09 lei /ora) pentru activit][ile de administrare, între[inere \i repara[ii drumuri
publice de interes local din municipiul Zal]u, tarif care va fi utilizat de c]tre operator la întocmirea devizelor \i situa[iilor de lucr]ri \i modificarea
in consecin[a a art.9, alin.6 din Caietul de sarcini pentru administrarea, între[inerea \i repararea drumurilor publice de interes local din municipiul
Zal]u, aprobat prin HCL 246/2010 modificat prin HCL 124/26.05.2011, HCL 201/14.07.2014 \i HCL 161/06.07.2015.
Art.3.La data adopt]rii prezentelor modific]ri se abrog] HCL 256/29.09.2016 privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru serviciile/
activit][ile prestate de S.C. Citadin Zal]u S.R.L.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia Economica, Direc[ia tehnica \i S.C. CITADIN ZAL}U S.R.L.
Art.5.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Primarul Municipiului Zal]u
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Direc[ia Patrimoniu
-Direc[ia Tehnic]
-Direc[ia Economic]
-Direc[ia administra[ie public] local]
-S.C. CITADIN ZAL}U S.R.L

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

Not]:* Anexele nr.1-15 la Hot]r`rea nr.57 din 17 martie 2017 \i anexele la Hot]r`rile nr. 69, nr.70, nr.71, nr.72, nr.73,
nr.91, nr.93, nr.97, nr.98, nr.102 \i nr.106, adoptate de Consiliul Local al Municipiului Zal]u 'n \edin[a extraordinar] din
30 martie 2017 pot fi consultate la sediul Prim]riei Municipiului Zal]u, de c]tre persoanele interesate, precum \i pe siteul institu[iei www.zal]usj.ro - Sec[iunea Consiliul Local - Hot]r`rile Consiliului Local.
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