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

12 IANUARIE
2018

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
JUDE{EAN S}LAJ
HOT}RÂREA nr.147 din 21 decembrie 2017 privind stabilirea taxelor \i tarifelor de
competen[a Consiliului Jude[ean S}LAJ, pentru anul 2018
HOT}RÂREA nr. 148 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru
serviciile delegate practicate de c]tre S.C. @@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u,
pentru anul 2018
HOT}RÂREA nr.149 din 21 decembrie 2017 privind stabilirea pre[urilor medii la
produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2018, în vederea evalu]rii veniturilor în
natur] ob[inute din arend] de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau al[i de[in]tori legali
HOT}RÂREA nr. 150 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea prelungirii duratei de
finan[are a proiectelor de asisten[] social] derulate de c]tre unit][ile de cult \i/sau entit][ile
care acord] asisten[] social] persoanelor cu nevoi sociale în jude[ul S}LAJ
HOT}RÂREA nr. 151 din 21 decembrie 2017 privind modificarea Hot]rârii Consiliului
Jude[ean S}LAJ nr. 141 din 29.11.2017 privind aprobarea organigramei \i statului de func[ii
ale Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u
HOT}RÂREA nr. 152 din 21 decembrie 2017 privind constatarea transmiterii de drept
a unui imobil în proprietatea public] a statului \i în administrarea Ministerului Administra[iei
\i Internelor din proprietatea public] a Jude[ului S}LAJ \i administrarea Consiliului
Jude[ean S}LAJ
HOT}RÂREA nr. 153 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea atribuirii unei licen[e
de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.147
din 21 decembrie 2017
privind stabilirea taxelor \i tarifelor de competen[a Consiliului Jude[ean S}LAJ,
pentru anul 2018
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
-expunerea de motive nr. 14866 din 14.11.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
-raportul de specialitate comun nr. 14867 din 14.11.2017 al Direc[iei economice \i al Direc[iei tehnice;
-prevederile art. 474, 484, 486 alin.(1) \i 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
-art. 47 din Ordonan[a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
-prevederile art. 4 lit. a), art. 6 alin. (2) \i art. 7 alin. (1) lit f) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut]rii lucr]rilor
de construc[ii, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-prevederile Hot]rârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea \i evaluarea unor terenuri de[inute de societ][ile comerciale
cu capital de stat, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-art. 27, art. 67 lit. b) \i art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
-art. 91 alin. (1) lit. b) \i alin. (3) lit. c) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] taxele \i tarifele care vor fi practicate de Consiliul Jude[ean S}LAJ în anul fiscal 2018, conform anexelor
nr. 1 - 11, care fac parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Urm]rirea \i eviden[a serviciilor pentru care se stabilesc tarife \i taxe locale se va face de c]tre fiecare compartiment
de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Jude[ean S}LAJ, precum \i de institu[iile din subordine care
efectueaz] aceste servicii.
Art. 3. Prevederile prezentei hot]râri intr] în vigoare cu data de 1 ianuarie 2018.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia tehnic];
- Structura arhitectului \ef;
- Direc[ia managementului proiectelor \i dezvoltare regional];
- Biblioteca Jude[ean] @@Ioni[] Scipione B]descu@@ S}LAJ;
- Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] Zal]u;
- Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S}LAJ;
- Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S}LAJ;
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului;
- Administra[ia Jude[ean] a Finan[elor Publice S}LAJ;
- Trezoreria Zal]u.
Art. 5 Prezenta hot]râre se comunic] unit][ilor \i direc[iilor men[ionate la art. 4.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc
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Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr. 147
din 21 decembrie 2017

NIVELUL
taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor \i autoriza[iilor în domeniul construc[iilor, emise de pre\edintele
Consiliului Jude[ean S}LAJ, \i a altor taxe pentru serviciile prestate de Structura arhitectului-\ef, pentru anul 2018
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autoriza[iilor de construire \i a altor avize \i autoriza[ii
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egal] cu suma stabilit] conform tabelului urm]tor:
Suprafa[a pentru care se ob[ine certificatul de urbanism (mp)

Taxa
- lei -

a) pân] la 150 mp inclusiv

8,00

b) între 151 \i 250 mp inclusiv

9,00

c) între 251 \i 500 mp inclusiv

11,00

d) între 501 \i 750 mp inclusiv

15,00

e) între 751 \i 1000 mp inclusiv

17,00

f) peste 1000 mp

17,00+0,01 pentru fiecare mp ce dep]\e\te 1000 mp

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zon] rural] este egal] cu 50% din taxa stabilit] conform alin. (1).
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egal] cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului.
(4) Taxa pentru eliberarea unei autoriza[ii de construire pentru o cl]dire reziden[ial] sau cl]dire-anex] este egal] cu 0,5 % din valoarea
autorizat] a lucr]rilor de construc[ii.
(5) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de construire pentru alte construc[ii decât cele men[ionate la alin. (4) este egal] cu 1% din valoarea
autorizat] a lucr]rilor de construc[ie, inclusiv valoarea instala[iilor aferente.
(6) Taxa pentru prelungirea unei autoriza[ii de construire este egal] cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea autoriza[iei ini[iale.
(7) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de desfiin[are, total] sau par[ial], a unei construc[ii este egal] cu 0,1% din valoarea impozabil] stabilit]
pentru determinarea impozitului pe cl]diri, aferent] p]r[ii desfiin[ate.
(8) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei necesare pentru lucr]rile de organizare de \antier în vederea realiz]rii unei construc[ii, care nu sunt
incluse în alt] autoriza[ie de construire, este egal] cu 3% din valoarea autorizat] a lucr]rilor de organizare de \antier.
(9) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de amenajare de tabere de corturi, c]su[e sau rulote ori campinguri este egal] cu 2 % din valoarea
autorizat] a lucr]rilor de construc[ie.
(10) Taxa pentru autorizarea amplas]rii de chio\curi, containere, tonete, cabine, spa[ii de expunere, corpuri \i panouri de afi\aj, firme \i
reclame situate pe c]ile \i în spa[iile publice este de 10,00 lei, inclusiv, pentru fiecare metru p]trat de suprafa[] ocupat] de construc[ie.
(11) Taxa pentru eliberarea de formulare (certificat de urbanism sau autoriza[ie de construire/desfiin[are)
- Formular A 4 4,00 lei.
(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism este în cuantum de 15,00 lei.
(13) Pentru eliberarea autoriza[iei de foraje sau excav]ri necesare lucr]rilor de cercetare \i prospectare a terenurilor în etapa efectu]rii studiilor
geotehnice \i a studiilor privind ridic]rile topografice, sondele de gaze, petrol \i alte excav]ri se datoreaz] de c]tre titularii drepturilor de
prospec[iune \i explorare, taxa este de 15,00 lei, pentru fiecare metru p]trat.
(14) Taxe pentru aplicarea H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea \i evaluarea unor terenuri de[inute de societ][ile comerciale cu capital de
stat, cu complet]rile \i modific]rile ulterioare
- Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor
pentru societ][i comerciale cu capital de stat este 80,00 lei.
- Taxa pentru verificare \i avizare documenta[ie pentru societ][i comerciale cu capital de stat este 40,00 lei.

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr. 147
din 21 decembrie 2017

T A X E
pentru func[ionarea Structurii arhitectului-\ef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude[ean S}LAJ, în anul 2018
Nr.

OPERA{IUNEA

TAXA

Analizarea \i avizarea documentelor, în vederea emiterii certificatului de urbanism, când emiterea

25,00 lei

crt.
1)

acestora este de competen[a primarilor din comune, pentru lucr]ri altele decât locuin[ele \i anexele
gospod]re\ti din intravilanul localit][ii;

Analizarea \i avizarea documenta[iilor, în vederea emiterii autoriza[iei de construire/desfiin[are
2)

3)
4)

când emiterea acestora este de competen[a primarilor din comune, pentru lucr]ri, altele decât

0,10%

din

valoarea investi[iei

locuin[ele \i anexele gospod]re\ti din intravilanul localit][ii ;
Emiterea avizului arhitectului sef în urma analiz]rii documenta[iilor în Comisia tehnic] de

150,00 lei

Emiterea avizului de oportunitate pentru planuri urbanistice zonale în urma consult]rii în Comisia

25,00 lei

amenajare a teritoriului \i urbanism;

tehnic] de amenajare a teritoriului \i urbanism.
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Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr. 147
din 21 decembrie 2017

TAX E
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice \i de arhitectur], precum \i pentru serviciile oferite diferi[ilor
utilizatori, de c]tre Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] Zal]u, în anul 2018
Nr.

Serviciul

Tax]/Tarif

crt.
1.

Vizitarea muzeului:
-bilet de vizitare a Sectiei de Istorie @@Vasile Luc]cel@@- Expozitia

10,00 lei

- bilet de vizitare a Sectiei de Istorie @@Vasile Luc]cel@@- Expozitia

5,00 lei

- bilet de vizitare a Sectiei de Istorie @@Vasile Luc]cel@@- Expozitia

2,50 lei

permanent] reamenajat], pentru adul[i

permanent] reamenajat] pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet)
permanent] reamenajat] pentru copii si/sau grupuri organizate de elevi \i
studen[i

- bilet acces în Sala multimedia, pentru adul[i

5,00 lei

- bilet acces în Sala multimedia, pentru copii \i/sau grupuri organizate de

4,00 lei

- bilet de vizitare a Galeriei de Art] @@Ioan Sima@@ pentru adul[i

5,00 lei

- bilet de vizitare a Galeriei de Art] @@Ioan Sima@@ pentru pensionari (50%

2,50 lei

- bilet de vizitare a Galeriei de Art] @@Ioan Sima@@ pentru copii si/sau

2,00 lei

bilet)

elevi \i studen[i

din valoarea unui bilet)

grupuri organizate de elevi \i studen[i
2.

10,00 lei

- bilet acces în Sala multimedia, pentru pensionari (50% din valoarea unui

- bilet de vizitare cu ghidaj în limba englez] inclus

25,00 lei

Fotografiat evenimente personale în spa[iile muzeului (individual sau

100,00

grup)

3.

Închiriat s]li de expozi[ie

4.

Închiriat spa[ii de cazare:

lei/eveniment/zi
70,00 lei/ac[iune/zi

- apartament

50,00 lei/noapte

- garsonier] cu grup social

35,00 lei/noapte

25,00 lei /noapte

- garsonier]

5.

Tax] de consultan[] \tiin[ific]

6.

Tax] pentru participarea la manifest]rile stiin[ifice interna[ionale

200,00 lei/zi

7.

Tax] pentru închiriere vitrine pentru expozi[ie

8.

Tax] de participare individual] în proiecte educa[ionale

organizate de Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] Zal]u

200,00 lei/participant
2,00 lei/buc/lun]
10,00lei/copil/activitate

Anexa nr.4
la Hot]r`rea nr. 147
din 21 decembrie 2017

TARIFE
pentru serviciile oferite utilizatorilor de c]tre Biblioteca Jude[ean] @@Ioni[] Scipione B]descu@@ S}LAJ, în anul 2018
Nr.
crt.

Serviciul

Tarif

1.

Imprimarea informa[iei – alb-negru A4 / A3

0,50 lei/pag ; 1,00 leu/pag

2.

Imprimarea informa[iei – color A4 / A3

1,00 lei/pag ; 2,50 lei/pag

3.

Copierea pe suport electronic a informa[iei

2,00 lei/CD ; 3,00lei/DVD

4.

Activita[i biografice si documentare complex]

5.

Facilit][i de lucru pentru culegere \i

1,00 lei/titlu
2,00 lei/or]

tehnoredactare de texte efectuate de utilizator
6.

Tehnoredactare efectuat] de operator – bibliotecar ,la cererea utilizatorului

7.

Servicii de compactorie:

-copertat

2,00 lei/pag
8,00 lei/volum format A4

14,00 lei/volum format A 3

- reparat

3,50 lei/volum format A4

4

7,00 lei/volum format A3

8.

Împrumut interbibliotecar:

9.

Înlocuire permis în cazul pierderii sau deterior]rii

10.

Scanare dup] documentele bibliotecii - format A4

3,00 lei/permis
0,50 lei/pagin]

- format A3

11.

Scanare dup] documentele bibliotecii, format A 1

12.

Laminare - format A 4

13.

c/v. taxelor po\tale

- informa[ii prin telefon/fax de la alte biblioteci

1,00 lei /pagin]

2,00 lei/pagin]
1,50 lei/bucat]

- format A3

3,00 lei/bucat]

Împrumutul publica[iilor peste prevederile

0,15 lei/vol./zi

regulamentului
14.

Prelungirea termenului de împrumut peste prevederile regulamentului

15.

Efectuarea de copii dup] documentele existente în colec[iile bibliotecii:

negru

0,15 lei/vol./zi
- alb –

0,20
0,40

0,40

Efectuarea de copii dup] documentele existente în colec[iile bibliotecii:

- color

Efectuarea de copii dup] documentele din exterior:

lei/pag. dubl] format A3

1,00

lei/pag. simpl] format A4

2,00

lei/pag. simpl] format A3

0,50

lei/pag. simpl] format A4

1,00

lei/pag. simpl] format A3

2,00

Efectuarea de copii dup] documentele din exterior :

alb – negru

1,00

color

lei/pag. dubl] format A4

lei/pag. simpl] format A3

0,80

4,00
16.

lei/pag. simpl] format A4

lei/pag. dubl] format A4
lei/pag. dubl] format A3

lei/pag. dubl] format A4

2,00

lei/pag. dubl] format A3

2,00

lei/pag. simpl] format A4

4,00

lei/pag. simpl] format A3

4,00
8,00

lei/pag. dubl] format A4
lei/pag. dubl] format A3

17.

Închiriere echipamente / Centru de formare al BJS

25,00 lei/zi

18.

Pen]liz]ri pentru nerestituirea la termen a publica[iilor

19.

Caiet de eviden[] pentru biblioteci

15,00 lei/buc.

20.

Utilizarea sau închirierea Centrului de formare al B.J.S

15,00 lei/or]

0,10 lei/zi/vol.,

max. 10,00 lei/vol

Anexa nr.5
la Hot]r`rea nr. 147
din 21 decembrie 2017

TARIFE
percepute de c]tre Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S}LAJ în anul 2018

a1) pentru prezentarea de spectacole de c]tre Ansamblul Folcloric@@Mese\ul@@ Zal]u, sec[ia roman] si sec[ia maghiar]
a1) Prezentarea de spectacole la solicitarea consililor locale, prim]riilor si altor institu[ii publice:
tarif de 500,00 lei/spectacol - spectacole sus[inute cu o durat] de maxim o or];
tarif de 1000,00 lei/spectacol - spectacole sus[inute cu o durat] mai mare de o or].
La aceste tarife se adaug] contravaloarea deplas]rii ansamblului pân] la destina[ie \i înapoi.
a2) Pentru spectacolele realizate prin contracte încheiate cu persoane juridice private din jude[ul S}LAJ \i din afara jude[ului, precum \i cu
institu[iile publice din afara jude[ului, tariful perceput pe spectacol va fi cuprins între 2000,00 lei si 5000,00 lei, in func[ie de durata, distan[a, zilele
în care se desfa\oar], suportarea sau nu a transportului. In situa[ii deosebite se pot solicita \i sume mai mari de 5000,00 lei.
b) Pentru organizarea de cursuri de dans popular de c]tre Ansamblul Folcloric @@Mese\ul@@ Zal]u - tarif de 30,00 lei/persoan]/lun].
c) Pentru editarea \i difuzarea unor publica[ii de c]tre Sec[ia pentru Conservarea \i Promovarea Culturii Tradi[ionale:
Serviciul

Tarif

Editarea \i difuzarea unor publica[ii proprii sau de alt] produc[ie, pe
orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educa[iei
permanente, \tiin[ei \i literaturii:

4,00

a) reviste

5,00

b) suplimente reviste

20,00

c) c]r[i

2,00

d) afi\e

15,00

e) DVD –-uri

f) Revist],carte

5

9,00

d) Tarife pentru publicitate în revista ,, Caiete Silvane'' \i alte publica[ii editate de Centrul de Cultur] si Art] al Jude[ului S}LAJ:
0,40 lei/cmp de pagin] în interior;
- 0,80 lei/cmp pe copert] I si IV.
Tariful poate fi redus cu pân] la 20,00 % în func[ie de volumul comenzilor.
e) Tarife pentru închiriere scen] modular] demontabil] de aluminiu:
- 2.500,00 lei/zi pentru închirierea scenei. Tariful poate fi redus cu pân] la 25,00 % în func[ie de num]rul de zile pentru care se solicit]
închirierea \i distan[a pân] unde va fi amplasat];
- costurile pentru montarea \i demontarea scenei la \i de la locul evenimentului vor fi suportate de c]tre beneficiari. În cazul în care transportul
scenei se asigur] de c]tre Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S}LAJ, se vor ad]uga \i cheltuielile de transport pân] la destina[ie \i retur.
f) Tarif pentru inchirierea instalatiei de sonorizare
- 3.000,00 lei / zi - include transportul la si de la eveniment;
Cantumul tarifului poate fi majorat respectiv diminuat cu cel mult 25,00 %, în func[ie de num]rul zilelor pentru care se încheie contractul \i
distan[a fat] de locul evenimentului
g) Taxe de \colarizare - \coala Popular] de Arte \i Meserii
500 lei - tax] de \colarizare/an \colar, pentru disciplinele: canto clasic, canto muzic] u\oar], canto
popular, pian, vioar], org] electronic], acordeon, chitar], instrument de suflat, pictur], dans popular instructori;
350 lei - tax] de \colarizare/an \colar pentru disciplinele: dans popular interpre[i, design
vestimentar, cusut - [esut;
20 lei - tax] de înscriere;
30 lei - tax] eliberare diplom];
h) Alte tarife
- tarif închiriere vitrin] expozi[ie - 2,00 lei/ buc/lun];
- tarif închiriere spa[ii pentru cursuri, expozi[ii, diverse activit][i cultural educative - 30,00 lei pe or];
- tarif închiriere sal] ,,Dialoguri Europene@@ pentru cursuri, expozi[ii, diverse activit][i cultural educative - 50,00 lei/or]
Cuantumul tarifului poate fi negociat în func[ie de perioada \i num]rul orelor pentru care se solicit] închirierea spa[iului.
- c/v bilet pentru vizitarea expozi[iilor g]zduite de Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S}LAJ, astfel:
- 2,00 lei/persoan];
- 1,00 leu/persoan] - pentru grupuri organizate (peste 10 persoane)

Anexa nr.6
la Hot]r`rea nr. 147
din 21 decembrie 2017

TAXE
pentru furnizarea de date din Registrul jude[ean de eviden[] a persoanelor,
de c]tre Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S}LAJ, în anul 2018
SERVICIUL

TAXA

Furnizarea de date din Registrul na[ional de eviden[] a persoanelor

2,00 lei/persoan]

Anexa nr.7
la Hot]r`rea nr. 147
din 16 noiembrie 2017

TAXE SPECIALE
pentru activitatea de dirigentare a lucr]rilor de alimentare cu ap] a satelor, pietruirea drumurilor de p]mânt, construirea
de locuin[e \i cl]diri publice, în anul 2018
Nr.crt.

SERVICIUL

TAXA

1.

Dirigentarea lucr]rilor de alimentare cu ap] a satelor \i pietruirea drumurilor de p]mânt

1 % din valoarea lucr]rii

2.

Dirigentarea lucr]rilor de construire de locuin[e \i cl]diri publice

1 % din valoarea lucr]rii

(c+m)
(c+m)

Anexa nr.8
la Hot]r`rea nr. 147
din 21 decembrie 2017

TAXE SPECIALE
pentru documenta[iile tehnico-economice elaborate autorit][ilor administra[iei publice locale, în anul 2018
Nr.crt.

DENUMIREA DOCUMENTA{IEI

1.

. Studiu de fezabilitate

2.

Proiect tehnic

P

TAXA
1,0 % din valoarea lucr]rii

2,0 % din valoarea lucr]rii

N O T }:
Contravaloarea presta[iilor prev]zute la pct.1 - 2 se va achita anticipat, prin ordin de plat] sau în numerar, la casieria Consiliului
Jude[ean S}LAJ.
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Anexa nr.9
la Hot]r`rea nr. 147
din 21 decembrie 2017

TARIFE
de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea jude[ului S}LAJ \i în administrarea Consiliului Jude[ean S}LAJ, pe anul 2018
Nr.

Denumirea

crt

Cine execut]

Unitatea de calcul

Tarif unitar
lei

A) ACORD PREALABIL |I AUTORIZA{IE DE AMPLASARE |I ACCES LA DRUM
1
2

3

Acord prealabil de amplasare \i acces la drum pentru persoane

Direc[ia

fizice \i juridice

tehnic]

Direc[ia

Autoriza[ie de amplasare \i acces la drum

tehnic]

Acord prealabil /autoriza[ie pentru persoane fizice (construc[ii de

Direc[ia

locuin[e, garaje, racorduri, instala[ii de gaze, ap], electricitate, etc.)

tehnic]

281,00

Tarif/document

193,00

Tarif/document

68,00
Tarif/document

B) OCUPAREA SUPRAFE{ELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDE{ENE
4

Amplasare panou publicitar

Direc[ia

5

Spa[iu cu destina[ie comercial] (chio\c, rulot], mas] pt. desf. prod.

Direc[ia
tehnic]

Tarif/mp/lun]

4,00

6

Locuri de parcare care deservesc obiective economice

Direc[ia

Tarif/mp/lun]

5,10

7

Accese la diferite obiective (sta[ii distribu[ie carburan[i, hoteluri,

Direc[ia

tehnic]

alimentare \i nealimentare)

tehnic]

moteluri, depozite, spa[ii comerciale, show-room etc.)

tehnic]

3,40

Tarif/mp/lun]

5,10

Tarif/mp/lun]

C) AMPLAS}RI DE CABLURI |I CONDUCTE
8

Amplasare de cabluri electrice, telefonice, TV
8.1. traversare aerian] longitudinal] \i transversal]

Direc[ia

8.2. subtraversare

Direc[ia

tehnic]

tehnic]
8.3. cablu subteran în lungul drumului

a) în ampriz],în afara p]r[ii carosabile

Direc[ia

b) sub partea carosabil]

tehnic]

c) în zona de siguran[]

Tarif/ml/lun]

0,41

Tarif/ml/lun]

0,92
0,94

Tarif/ml/lun]

1,05

Tarif/ml/lun]

0,42

Tarif/ml/lun]

8.4. Stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul drumului
a) în ampriz],în afara p]r[ii carosabile
b) în zona de siguran[]

Direc[ia

Tarif/buc/lun]

Direc[ia

Tarif/ml/lun]

tehnic]

2,50
2,00

Tarif/buc/lun]

8.5. pe poduri \i pode[e
a) în canale tehnice

b) ancorat de pod sau în alt] solu[ie decât canal tehnic
9.

tehnic]

3,50

Tarif/ml/lun]

6,20

Amplasarea conductelor de ap], canalizare, aburi \i alte produse neinflamabile, benzi transportoare care traverseaz] aerian drumurile
Direc[ia

9.1 traversare aerian]

tehnic]

Direc[ia

9.2 subtraversare

tehnic]

Tarif/ml/lun]

2,90

Tarif/ml/lun]

9.3 amplasare subteran] în lungul drumului:

2,00

2,00

3,40

a) în ampriz],în afara p]r[ii carosabile

Direc[ia

Tarif/ml/lun]

b) sub partea carosabil]

tehnic]

Tarif/ml/lun]

Direc[ia

Tarif/ml/lun]

8,00

5,40

a) în canale tehnice

Direc[ia

Tarif/ml/lun]

20,00

31,50

b) ancorat de pod sau în alt] solu[ie decât canal tehnic

tehnic]

c) în zona de siguran[]

1,45

Tarif/ml/lun]

9.4 amplasare aerian] în lungul drumului:
a) în ampriz],în afara p]r[ii carosabile
b) în zona de siguran[]

tehnic]

9.5 pe poduri \i pode[e :

7

Tarif/ml/lun]

Tarif/ml/lun]

NOT}:
Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor aflate în administrarea Consiliului Jude[ean S}LAJ, prev]zute în aceasta anex],
este urm]torul:
1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construc[ii sau instala[ii în zona drumului, cu condi[ia ca acestea s] nu aduc]
prejudicii drumului \i siguran[ei traficului rutier.
2. Realizarea sau amplasarea în zona drumurilor a construc[iilor, instala[iilor, acceselor, refugiilor auto, platformelor carosabile \i panourilor
publicitare se face cu respectarea impus] prin autoriza[ia de amplasare \i acces la drum \i prin încheierea, dac] este cazul, a contractului aferent
utiliz]rii suprafe[ei ocupate din ampriz] \i zona de siguran[].
În cazul în care nu sunt respectate condi[iile impuse în acordul prealabil, respectiv în autoriza[ia de amplasare \i acces la drumul jude[ean,
precum \i în cazul c] nu se achit] tariful aferent ocup]rii amprizei \i zonei de siguran[], proprietarul este obligat s] desfiin[eze sau s] mute, pe
cheltuiala sa, obiectivul avizat, în termenul stabilit de administratorul drumului.
În cazul nerespect]rii termenului fixat de administratorul drumului, acesta va proceda la dezafectarea/mutarea/demolarea obiectivului, pe
cheltuiala proprietarului.
3. Acordul prealabil \i autoriza[ia de amplasare \i acces la drum se emit pentru o anumit] func[iune a obiectivului. La schimbarea func[iei sau
destina[iei, beneficiarul este obligat s] de[in] aprobarea administratorului drumului pentru noua situa[ie.
4. Tarifele se percep persoanelor fizice \i juridice care au obliga[ia de a solicita autoriza[ie.
5. Tarifele se aplic] \i în cazul în care obiectivele nu func[ioneaz] sau în cazurile în care lucr]rile la acestea au fost sistate sau nu au
fost finalizate.
6. Tarifele se aplic] \i în cazurile în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protec[ie a drumurilor jude[ene, îns] numai dac] se
realizeaz] \i drum de acces la drumurile jude[ene sau alte lucr]ri în ampriz] sau în zona de siguran[].
7. Tarifele prev]zute la lit. A) din tabel se percep \i în cazul în care se solicit] prelungirea acordului sau autoriza[iei.
8. Persoanelor fizice care solicit] avizul administratorului drumului pentru construc[ii de locuin[e, garaje, racorduri la instala[iile de gaze,
ap], telefonie, tv, electricitate, canalizare etc., li se încaseaz] o singur] dat] suma de 65,00 lei, la eliberarea acordului sau autoriza[iei.
9. Pentru panourile publicitare, suprafa[a minim] supus] tarif]rii va fi suprafa[a rezultat] din încadrarea proiec[iei orizontale a panoului, la
care se adaug] 1,00 m de jur împrejur.
10. Pentru spa[iile prev]zute la lit. B) poz. 5, suprafa[a minim] tarifat] va fi suprafa[a obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur-împrejur, la
care se adaug] suprafa[a aferent] sta[ion]rii autovehiculelor în afara p]r[ii carosabile.
11. Pentru benzile transportoare, se percep numai tarifele de la traversare aerian].
12. Persoanele fizice \i juridice care monteaz] pe stâlpi electrici cabluri telefonice, televiziune sau altele asemenea, având alt] destina[ie decât
transportul energiei electrice sunt obligate s] urmeze procedura legal] de avizare/autorizare, urmat] de încheierea contractului de utilizare a zonei
drumului, dup] caz.
Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B) \i C) nu se aplic] persoanelor fizice care realizeaz] accese la locuin[e, garaje sau case de
vacan[], precum \i pentru instala[iile care asigur] utilit][ile necesare consumului casnic (ap], gaze, energie electric], canalizare). Aceast] scutire nu
este valabil] în cazul în care se schimb] destina[ia locuin[ei sau a garajului sau se amplaseaz] în incint] construc[ii cu caracter comercial.
Tariful de utilizare a zonei drumurilor jude[ene nu se aplic] pentru unit][ile bugetare de asisten[] social] \i de educa[ie ( spitale, cre\e, aziluri
de b]trâni,\coli, gr]dini[e).

Anexa nr.10
la Hot]r`rea nr. 147
din 21 decembrie 2017

TARIFE SUPLIMENTARE
pentru utilizarea drumurilor aflate în proprietatea jude[ului S}LAJ \i în administrarea Consiliului Jude[ean S}LAJ, aplicabile
transporturilor efectuate cu vehicule care dep]\esc masa totala maxim] admis], masa maxim] admis] pe ax] \i/sau dimensiunile maxime
de gabarit admise în circula[ie pe anul 2018
Tarif unitar
Nr.crt

Denumirea tarifului

Unitatea de calcul

1.

Emiterea avizului prealabil de traseu \i condi[ii de parcurs

tarif/ document

2.

Emiterea autoriza[iei speciale de traseu si condi[ii de parcurs

tarif/ document

16,0100

3.

admise, indiferent
de tipul

-

35,0

45,01

suspensiilor,

num]rul de osii
sau de ro[i

50,01
masa total]

real] de (tone)

0,38

30,01
40,01

totale maxime

30,0

25,0

35,01

55,01
60,01
65,01
70,01
75,01
80,01
85,01
90,01
95,01

-

0,31

0,44

40,0

0,50

45,0

0,56

50,0

0,62

55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100

peste 100,0

8

0,00
20,00
0,25

-

-

(euro)

20,0

20,011
25,01

Dep]\irea masei

-

(inclusiv TVA)

1,37
tarif x distan[]

1,49
1,62
1,74
1,86
1,99
2,11
2,24
2,36

2,48

2,48 euro + 0,13 euro pentru fiecare 0,01
- 5,0 tone peste 100,00 tone

suspensii

alte suspensii
decât cele

pneumatice sau

pneumatice sau

echivalente

ax] simpl] cu
(tone)

echivalente

0,01 -

0,5

0,08

0,11

0,51 -

1,0

0,22

0,30

1,01 -

1,5

0,33

0,44

1,51 -

2,0

0,97

1,22

2,01 -

2,5

1,48

1,85

2,51 -

3,0

2,16

2,71

3,01 -

3,5

2,87

3,59

2,87 euro + 1,24

Tarifele prev]zute

0,01 - 0,5 tone

pneumatice x 1,50

tarif x distan[]

peste 3,5*

euro pentru fiecare

pentru suspensii

peste 3,5 tone

Ax] dubl] cu

0,01

-

0,5

(tone)

0,51

-

1,0

2,01

-

3,0

Dep]\irea masei

3,01

axe, indiferent de

5,01

4,01

maxime admise pe
4

1,01

num]rul de osii

-

peste 6,0

2,0

0,24

0,31

0,34
0,68

tarif x distan[a

4,0

1,02

1,36

2,19

5,0
6,0

0,44
1,79

2,24

2,75

2,19 euro + 1,86

Tarifele prev]zute

0,01 - 1,0 tone

pneumatice x 1,30

pentru suspensii

peste 6,0 tone

________
Ax] tripl], cu
(tone)

0,01

-

0,5

0,51

-

1,0

2,01

-

3,0

1,01
3,01
4,01
5,01
6,01

-

0,36

0,44

1,09

2,0
4,0

tarif x distan[a

5,0

1,93

(metri)

0,01 - 2,00

0,84

1,52

2,42

1,90

3,04

0,56
1,37

2,42

3,65

2,92

7,0
2,92 euro + 1,24

Tarifele prev]zute

0,01 - 1,0 tone

pneumatice x 1,50

euro pentru fiecare
peste 7,0 tone

lungime cu

0,46

0,66

6,0

peste 7,00

5

0,86

1,70

euro pentru fiecare

sau ro[i

1,28

tarif x distan[a

pentru suspensii

0,04

2.01 - 3,00

0,10

3,01 - 4,00

0,17

4,01 - 5,00

0,23

5,01 - 6,00

0,29

peste 6,0

0,29 euro + 0,06 euro pentru fiecare 0,01
– 1,0 metri peste 6,0 metri

la[ime cu

0,01 - 0,50

0,13

0,51 - 1,00

0,25

(metri)
Dep]\irea

1,01 - 1,50

dimensiunilor

1,51 - 2,00

maxime admise

tarif x distan[a

2,01 - 2,50

0,50
1,12

2,51 - 3,00

1,71

3,01 - 3,50

în]l[ime cu

0,38

2,31

3,51 - 4,00

2,89

peste 4,00

2,89 euro + 0,62 euro pentru fiecare 0,01

0,01 - 0,25

(metri)

- 0,50 metri peste 4,0 metri

tarif x distan[a

0,26 - 0,50

0,07
0,13

0,51 -1.00

0,25

1,01 - 1,50

0,38

1,51 - 2,00

0,50

2,01 - 2,50

1,10

2,51 - 3,00

1,69

3,01 - 3,50

2,29

3,51 - 4,00

2,89

peste 4,00

2,89 euro + 0,62 euro pentru fiecare 0,01
- 0,50 metri peste 4,0 metri

6

Recânt]rire sau rem]surare

7

Estimare tarifare pentru dep]\irea limitelor maxime admise

9

tarif/opera[ie

50,00

tarif/estimare

20,00

NOT}:
Persoanele fizice \i juridice române vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei, comunicat de Banca Na[ional] a
României, valabil pentru ultima zi din luna anterioar] datei achit]rii tarifului.
Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioar] datei achit]rii tarifului se în[elege cursul de schimb comunicat de Banca
Na[ional] a României în penultima zi lucr]toare a lunii respective.
Persoanele fizice \i juridice str]ine vor achita în euro sau în alte valute liber convertibile, cotate pe pia[a valutar], echivalentul tarifului exprimat
în euro, în func[ie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Na[ional] a României în penultima zi lucr]toare a lunii anterioare
celei în care se efectueaz] plata.
Persoanele fizice \i juridice str]ine pot achita \i în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei, comunicat de Banca Na[ional] a
României, valabil pentru ultima zi din luna anterioar] datei achit]rii tarifului.

Anexa nr.11
la Hot]r`rea nr. 147
din 21 decembrie 2017

TAXE |I TARIFE
pentru serviciile prestate de aparatul de specialitate al Consiliului Jude[ean S}LAJ în anul 2018
Nr.

crt.

Denumirea serviciului
1.

2.

3.

Xeroxarea unor documente

Eliberarea de copii ale unor acte

existente în arhiv]

Eliberarea de copii de pe

documenta[iile de urbanism \i
amenajarea teritoriului

4.

5.

6.

7.

8.

Publicare în Monitorul Oficial al
jude[ului S}LAJ

Închirierea s]lii de \edin[] de la parter

Închirierea s]lii de conferin[e de la

etajul I

Închiriere teren pentru participarea cu

standuri cu ocazia unor festivit][i

Taxe sau tarife percepute

Cine execut] serviciul
Direc[ia juridic] \i administra[ie local]

Direc[ia juridic] \i administra[ie local]

Directia juridic] si administra[ie local]

lei

3,00lei/pagin];5,00 lei/fil] A4
5,00 lei/pagin] A3
3,00lei/pagin];5,00 lei/fil] A4
5,00 lei/pagin] A3
8,00 lei/pag A4; 9,00 lei/fila A4
14,00 lei/pagA3; 15,00 lei/fila A3

Directia juridic] si administra[ie local]

1,50 lei/pag A4

Serviciul administrativ

360,00 lei/or]

Serviciul administrativ

200,00 lei/or]

Direc[ia managementul proiectelor \i

20,00 lei/mp/zi

dezvoltare regional]

Adul[i – 6 lei/ persoan]

Tarife pentru vizitarea obiectivelor de

patrimoniu rezultate din

Pensionari – 3 lei/persoan]

implementarea proiectului @@Circuitul

Copii – 2 lei/ persoan]

castrelor romane în jude[ul S}LAJ@@

Direc[ia managementul proiectelor \i
dezvoltare regional]

Grupuri:
3 - 10 persoane - 15 lei
11 - 25 persoane - 40 lei
26 - 45 persoane - 60 lei
Peste 46 persoane - 100 lei
Filmare/fotografiere 200 lei/or]

9.

Eliberare licen[] de traseu pentru

transportul de persoane prin curse

Directia juridic] si administra[ie local]

400,00 lei/an

Directia juridic] si administra[ie local]

200,00 lei

traseu pentru transportul public de

Directia juridic] si administra[ie local]

200,00 lei

Tax] formular cerere licen[] de traseu

Directia juridic] si administra[ie local]

2,00 lei

regulate speciale , conform

contractului încheiat cu un beneficiar,
dar nu mai mult de 3 ani
10.

Modificarea licen[ei de traseu pentru
transportul public de persoane prin
curse regulate speciale

Eliberarea de copii dup] licen[a de
11.

12.

persoane prin curse regulate speciale

pentru transporul public de persoane
prin curse regulate speciale

10

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 148
din 21 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de c]tre S.C. @@Paz] Obiective \i
Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u, pentru anul 2018
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
-expunerea de motive nr. 14869 din 14.11.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
-raportul de specialitate comun nr. 14870 din 14.11.2017 al Direc[iei economice \i al Direc[iei tehnice;
-art. 26 din Anexa nr. 2 la Hot]rârea Consiliului Jude[ean S}LAJ nr. 10/2011 privind aprobarea formei gestiunii delegate
a serviciului de administrare a domeniului public \i privat al jude[ului, precum \i a regulamentului, studiului de oportunitate,
a caietului de sarcini \i a contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-art. 20 lit. d) \i art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. b) \i d) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] tarifele care vor fi practicate de c]tre S.C. @@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u în anul fiscal
2018, aferente serviciilor prestate, conform anexelor nr. 1 \i 2, care fac parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] S.C. @@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
-Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
-Direc[ia economic];
-Direc[ia tehnic];
-S.C. @@Paz] Obiective \i Interven[ie@@ S.R.L. Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr. 148
din 21 decembrie 2017

CENTRALIZATOR TARIFE
propuneri pe anul 2018 pentru servicii prestate de SC PAZ} OBIECTIVE |I INTERVEN{IE SRL
Nr.crt

Denumirea serviciului

Beneficiar

Tarife propuse

pe anul 2018

1

Prest]ri servicii paz] cu agent de securitate far] armament

Persoane fizice \i juridice

2935 lei /luna/agent + TVA

2

Prest]ri servicii paz] cu agent de securitate cu armament

Persoane fizice \i juridice

3040 lei/luna/agent + TVA

3

Tarif pentru servicii monitorizare obiective

Persoane fizice \i juridice

366 lei/luna/obiectiv + TVA

la bunurile imobile aflate în domeniul public sau privat al jude[ului

JUDE{UL S}LAJ

17,04 lei/ ora/muncitor + TVA

Transport persoane \i marf] cu autoutilitar]

JUDE{UL S}LAJ

Executarea unor ac[iuni \i lucr]ri în regim de urgent], pe drumurile jude[ene \i
4

5

4,73 lei/ km + TVA

Inchirierea sala pentru organizarea cursurilor de calificare, perfec[ionare,
6

Persoane fizice \i juridice

200 lei/ zi

Persoane fizice \i juridice

40 lei/camera cu TVA inclus

8 conferin[e \i simpozioane – Imobil Al.N]zuin[ei nr.10

Persoane fizice \i juridice

10 lei/ora

9 Curs Formare Profesional] – în meseria de agent de securitate

Persoane fizice \i juridice

450 lei/ cursant

7

conferin[e \i simpozioane la Centrul de perfec[ionare Boghi\
Inchirierea camerelor la Centrul de perfec[ionare Boghi\
Inchiriere sal] curs pentru organizarea cursurilor de calificare, perfec[ionare,

Not]: - Tarifele pentru servicii cuprind consumurile cu mâna de lucru calculat la salar minim pe economie de 1900 lei.

11

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr. 148
din 21 decembrie 2017
Nr.crt.

Denumirea serviciului

Beneficiar

Propuneri tarife

2018

- lei f]r] TVA

1

Defri\are manuala a suprafe[elor f]r] scoatere cioate

JUDE{UL S}LAJ

204,6614 / 100 mp

2

Defri\are manual] a suprafe[elor cu scoatere cioate

JUDE{UL S}LAJ

254,9880 / 100 mp

3

Cosire vegeta[ie ierboas]

JUDE{UL S}LAJ

8,3207 / 100mp

4

Cosire vegeta[ie cu toc]tor Rousseau \i tractor FENDT

JUDE{UL S}LAJ

4,7616 / 100mp

5

Tocare crengi \i spini

JUDE{UL S}LAJ

54,9687 /ora

6

Desfundare manuala a \an[urilor

JUDE{UL S}LAJ

22,6858/0,56 mc

7

Cur][area manual] a \an[urilor \i rigolelor

JUDE{UL S}LAJ

3,2209 /m

8

Desfundarea \i cur][irea camerei de c]dere \i a albiei sub pode[e

JUDE{UL S}LAJ

54,3527 / mc

9

Aducerea la profil a acostamentelor

JUDE{UL S}LAJ

339,5366 /100mp

10

Cur][area platformei drumurilor de material adus de viituri

JUDE{UL S}LAJ

30,9206 /mc

11

Cur][area manual] a acostamentelor de pamant

JUDE{UL S}LAJ

0,9394 /mp

12

Plantarea stâlpilor pentru indicatoare de circulatie

JUDE{UL S}LAJ

14,6014 /buc.

13

Deplantarea stâlpilor pentru indicatoare de circulatie

JUDE{UL S}LAJ

4,0530 /buc.

14

Montarea indicatoarelor pentru circula[ia rutier]

JUDE{UL S}LAJ

5,9050 /buc.

15

Demontare indicatoare pentru circula[ia rutier]

JUDE{UL S}LAJ

2,9525 /buc.

16

Montare borne KM

JUDE{UL S}LAJ

160,2398 /buc.

17

Montarea parape[ilor metalici flexibil

JUDE{UL S}LAJ

19,5938 /ml

18

Vopsirea parape[ilor din metal

JUDE{UL S}LAJ

8,1865 /100 mp

19

Desfacerea parape[ilor

JUDE{UL S}LAJ

13,1359 /ml

20

Marcaje rutiere transversale cu Line Lazer 3900

JUDE{UL S}LAJ

11,1385 /mp

JUDE{UL S}LAJ

4,1196/km

JUDE{UL S}LAJ

146,4537/or]

JUDE{UL S}LAJ

122,7020/or]

JUDE{UL S}LAJ

142,4310/100mp

JUDE{UL S}LAJ

596,4094/ 100mc

Prest]ri servicii cu buldoexcavator Caterpillar-deplasare la lucrari de prima
21

interventie
Prest]ri servicii cu buldoexcavator Caterpillar-piconat-Lucrari de prima

22

interventie -Inlaturare zone de risc din carosabil
Prest]ri servicii cu buldoexcavator Caterpillar-decolmatare- Lucrari de prima

23

inteventie-Indepartare aluviuni pe carosabil
Prest]ri servicii cu buldoexcavator Caterpillar-lucrari de peisagistica

24

mecanizata
Prest]ri servicii cu buldoexcavator Caterpillar - lucrari de decolmatare

25

mecanizata santuri

Not]: - Tarifele pentru servicii cuprind consumurile cu mâna de lucru calculat la salar minim pe economie de 1900 lei.
- La tarifele men[ionate se adaug] TVA.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.149
din 21 decembrie 2017
privind stabilirea pre[urilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2018, în
vederea evalu]rii veniturilor în natur] ob[inute din arend] de proprietarii de terenuri,
uzufructuari sau al[i de[in]tori legali
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 14864 din 14.11.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 14865 din 14.11.2017 al Direc[iei economice;
- prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr.
215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] pre[urile medii la produsele agricole pentru anul 2018, care vor fi practicate în jude[ul S}LAJ \i vor fi
luate în calcul la stabilirea arendei calculate în natur], conform anexei 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:
-Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
-Direc[ia economic];
-Direc[ia Jude[ean] pentru Agricultur] S}LAJ;
-Administra[ia Jude[ean] a Finan[elor Publice S}LAJ.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr. 149
din 21 decembrie 2017

PRE{URILE MEDII
la produsele agricole care vor fi practicate în anul 2018 în jude[ul S}LAJ \i vor fi luate în calcul la stabilirea arendei calculate în
natur]
Nr.

crt.

U/M

Denumire produs

1.

Cereale

lei/kg

grâu

0,50

orz

0,45

ov]z

0,35

orzoaic]

0,40

porumb

0,45

2.

Cartofi

0,65

3.

Fasole boabe

4,50

4.

Legume

5.

Fructe

ceap]

1,00

morcovi

1,00

usturoi

6,50

tomate

1,05

ardei

1,50

castrave[i

1,20

mere

0,40

pere

0,80

nuci

6,00

struguri

0,95
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6.

Fân natural

7.

Culturi furajere sem]nate în

Lucern] (mas] verde)
Trifoi (mas] verde)

0,05

8.

P]\uni naturale

Mas] verde

0,02

9.

Carne în viu

porcine

5,00

10.

Produse lactate

0,05

bovine

5,40

p]s]ri

3,80

ovine

6,20

lapte

0,70

brânzeturi

7,50

smântân]
11.

0,05

Ou]

7,50
0,30 lei/buc

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 150
din 21 decembrie 2017
privind aprobarea prelungirii duratei de finan[are a proiectelor de asisten[] social] derulate de
c]tre unit][ile de cult \i/sau entit][ile care acord] asisten[] social] persoanelor cu nevoi sociale în
jude[ul S}LAJ
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 16554 din 13.12.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 16553 din 13.12.2017 al Direc[iei managementul proiectelor \i dezvoltare regional]
\i al Direc[iei economice;
- Hot]rârea Consiliului Jude[ean nr. 45 din 17 martie 2017 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea
de finan[]ri nerambursabile alocate de la bugetul Jude[ului S}LAJ pentru activit][i nonprofit de interes jude[ean
- Hot]rârea Consiliului Jude[ean S}LAJ nr. 46 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea
atribuirii contractelor de finan[are nerambursabil] în anul 2017, din bugetul Jude[ului S}LAJ, pentru activit][i nonprofit de
interes jude[ean în domeniul asisten[ei sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit][i
nonprofit de interes general, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] prelungirea duratei de finan[are a proiectelor de asisten[] social] derulate de c]tre unit][ile de cult \i/sau
entit][ile care acord] asisten[] social] persoanelor cu nevoi sociale în jude[ul S}LAJ, pân] la data de 30 martie 2018, având
ca surs] de finan[are bugetul propriu al jude[ului pe anul 2018 - capitolul 67.02. Cultur], recreere \i religie.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Pre\edintele Consiliului Jude[ean S}LAJ;
- Direc[ia economic];
- Direc[ia managementul proiectelor \i dezvoltare regional];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S}LAJ.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
-Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
-Direc[iile enumerate la art. 2;
-Pre\edintele Consiliului Jude[ean S}LAJ.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc
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Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 151
din 21 decembrie 2017
privind modificarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean S}LAJ nr. 141 din 29.11.2017 privind
aprobarea organigramei \i statului de func[ii ale Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 16713 din 14.12.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
-raportul de specialitate nr. 16714 din 14.12.2017 al Compartimentului managementul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u;
-Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s]n]t][ii, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-prevederile Ordinului nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001 republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se modific] anexele nr. 1 ?i 2 la Hot]rârea Consiliului Jude[ean S}LAJ nr. 141 din 29.11.2017 aprobarea organigramei
\i statului de func[ii ale Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u, conform anexelor nr. 1 \i 2, care fac parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hot]rârii Consiliului Jude[ean S}LAJ nr. 141 din 29.11.2017 r]mân neschimbate.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] managerul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

*Anexa nr.1 la Hot]r`rea Consiliului Jude[ean nr.151 din 21 decembrie 2017 poate fi consultata pe site-ul Consiliului
Jude[ean S]laj - www.cjsj.ro - la Sec[iunea Consiliul jude[ean/Hot]r`ri
Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr. 151
din 21 decembrie 2017

STAT DE FUNC{II
CENTRALIZATOR

Func[ii

Grada[ia

de conducere
Nr.crt.

Func[ia

Nivelul
studiilor

gradul gradul
I

II

corespunz]t

clase de

oare

salarizare

tran\elor de

suplimentare

vechime

TOTAL POSTURI

Num]r de
posturi

1418

Total func[ii de conducere (A)

9

29

31

65

Total func[ii de execu[ie (B+C+D)

1353

A Functii de conducere

9

29

32

65

Comitet director

4

1 Manager

S

1

1-5

1

2 Director medical

S

1

1-5

1

15

3 Director financiar contabil

S

1

1-5

1

4 Director de îngrijiri

S

1

1-5

1

Personal medical

44

5 \ef sec[ie / laborator / serviciu / farmacie

S

6 Asistent \ef

8

13

S - PL

2

1-5

23

20

1-5

21

Personal TESA

8

7 \ef serviciu resurse umane, aprovizionare, \i administrativ
8 \ef serviciu financiar-contabil

S

3

1-5

3

S-SSD

4

1-5

4

1-5

9

1

1-5

1

1

1-5

2

M

1

1-5

1

\ef birou informatic], birou tehnic-investi[ii-logistic] \i
9 ap.med., birou tehnic-administrativ \i birou achizi[ii
Alte functii de conducere
10 \ef atelier
\ef birou evaluare-contractare servicii medicale si birou

S

11 raportare servicii medicale

S

12 \ef forma[ie

M

4

1-5

4

13 \ef echip]

M

2

1-5

2

1

B Func[ii de execu[ie personal medico-sanitar

1214

1 medic primar

S

2-5

85

2 medic specialist

S

1-5

56

3 medic rezident

S

B-5

27

4 medic colaborator

S

B-5

29

5 farmacist primar

S

2-5

4

6 farmacist

S

3-5

0

7 farmacist specialist

S

B-5

1

8 farmacist rezident

S

2-5

1

S

2-5

24

S

1-5

9

11 fiziokinetoteraeuti, psihologi, as.sociali)

S

B-5

9

12 asistent medical/tehn radiologie principal

S

2-5

129

13 asistent medical /tehn.radiologie

S

B-5

13

14 asistent medical/tehnician radiologie

SSD

B-5

2

15 asistent medical principal

P.L.

2-5

303

16 asistent medical

P.L.

B-5

120

17 sor] medical] principal]

M

2-5

1

16 registrator medical principal

M

1-5

29

17 registrator medical

M

B-5

B-5

25

198

19 îngrijtoare de cur][enie

G

B-5

74

20 brancardier

G

B-5

60

alt personal cu studii superioare - grad principal (biologi,
chimisti, biochimisti, fizicieni, sociologi, kinetoterapeuti,
9 fiziokinetoteraeuti, psihologi, as.sociali)
alt personal cu studii superioare - grad specialist (biologi,
10 chimisti, biochimisti, fizicieni, fiziokinetoteraeuti, psihologi)
alt personal cu studii superioare (biologi, chimisti,
biochimisti, fizicieni, sociologi, kinetoterapeuti,

18 infirmier]

G

16

21 spal]toreas]

G

B-5

C Func[ii de execu[ie TESA + UPU

15
34

1 Economist IA

S

2-5

10

2 Economist I

S

2-5

3

3 Economist II

S

2-5

1

4 Consilier juridic IA

S

2-5

3

5 Referent de specialitate I

S

3-5

6

6 Referent de specialitate II

S

2-5

0

7 Analist IA

S

2-5

1

8 Analist I

S

2-5

1

9 Inginer I

S

2-5

4

10 Inginer II

S

B-5

0

11 Referent IA

M

B-5

1

12 Secretar

M

B-5

2

13 Arhivar

M

B-5

1

14 Administrator

M

B-5

1

15 Casier

M

B-5

0

D Func[ii de execu[ie ingineri/subing./economi\ti/referen[i \i muncitori

105

1 Economist IA

S

2-5

1

2 Economist I

S

2-5

2

3 Economist II

S

2-5

0

4 Referent de specialitate I

S

3-5

3

5 Referent de specialitate II

S

4-5

4

6 Referent de specialitate III

S

5-5

0

7 programator

S

6-5

1

8 Inginer IA

S

5-5

2

9 Inginer II

S

B-5

2

10 Referent IA

M

B-5

2

11 Tehnician IA

M

B-5

2

12 Magaziner

M

B-5

4

13 Merceolog

M

B-6

1

14 Sofer I

M

B-5

5

15 Sofer II

M

B-5

0

16 Buc]tar I

M

B-5

11

17 Buc]tar II

M

B-5

0

18 Buc]tar III

M

B-6

1

19 Buc]tar IV

M

B-7

2

20 Telefonist III

M

B-5

5

21 Muncitor calificat I

M

B-5

50

22 Muncitor calificat II

M

B-5

0

23 Muncitor calificat III

M

B-5

3

24 Muncitor calificat IV

M

B-5

0

25 Muncitor necalificat II - I

G

B-5

4
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 152
din 21 decembrie 2017
privind constatarea transmiterii de drept a unui imobil în proprietatea public] a statului \i în
administrarea Ministerului Administra[iei \i Internelor din proprietatea public] a Jude[ului
S}LAJ \i administrarea Consiliului Jude[ean S}LAJ
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 16.603 din 13.12.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 16.604 din 13.12.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie local] \i Direc[ia
Tehnic];
- adresa nr. 3906920 din 06.12.2017 a Inspectoratului pentru Situa[ii de Urgen[] @@Porolissum@@ al Jude[ului S}LAJ;
- prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 3 din H.G. nr. 1042/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului \i din
administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situa[ii de Urgen[] @@Porolissum@@ al Jude[ului S}LAJ în
domeniul public al jude[ului S}LAJ \i pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hot]rârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
- art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. (1) Se constat] transmiterea de drept a imobilului, compus din cl]diri \i terenul aferent în suprafa[] de 8217 mp,
situat în ora\ul Jibou, str. Odorheiului, nr. 4, jude[ul S}LAJ, înscris în CF nr. 51317, num]r cadastral 51317-A1 \i 51317-C18, în proprietatea public] a statului \i în administrarea Ministerului Administra[iei \i Internelor - Inspectoratul Jude[ean
pentru Situa[ii de Urgen[] @@POROLISSUM@@ al jude[ului S}LAJ, cod fiscal 4494667, din proprietatea public] a Jude[ului
S}LAJ, cod fiscal 4494764, \i administrarea Consiliului Jude[ean S}LAJ, ca urmare a finaliz]rii obiectivului de investi[ii
@@Hangar pentru un elicopter SMURD@@.
(2) Imobilul prev]zut la alin.(1) se declar] din bun de interes public jude[ean în bun de interes public na[ional.
Art.2. Se constat] realizarea procedurii de predare - preluare a imobilului identificat potrivit art. (1) pe baza protocolului
încheiat între p]r[ile interesate.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie local] \i Direc[ia tehnic].
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia tehnic];
- Structura Arhitectului \ef;
- Ministerului Administra[iei \i Internelor;
- Inspectoratul Jude[ean pentru Situa[ii de Urgen[] @@POROLISSUM@@ al jude[ului S}LAJ.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr. 153
din 21 decembrie 2017
privind aprobarea atribuirii unei licen[e de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale
Consiliul Jude[ean S}LAJ, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 16.556 din 13.12.2017 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 16.557 din 13.12.2017 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- avizul nr. 2.829 din 12.12.2017 a Autorit][ii Rutiere Române - Agen[ia S}LAJ;
- prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) \i alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 4 lit. h) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor \i reformei administrative nr. 353/2007
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (5) lit. a) punctul 14 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] atribuirea licen[ei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale, operatorului de transport S.C. ECATERINA S.R.L., pentru traseul ALUNI| - CEHU SILVANIEI (|coala Gimnazial]
@@Andrei Mure\anu@@) \i retur.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie local].
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- S.C. ECATERINA S.R.L.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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