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25 mai 2017

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA nr.109 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condi[iilor
de majorare a impozitului pe cl]dirile neîngrijite de pe raza Municipiului ZAL}U
HOT}RÂREA nr.110 din 27 aprilie 2017 privind modificarea Regulamentului pentru atribuirea
contractelor de finan[are nerambursabil] din bugetul local al municipiului ZAL}U, structurilor sportive
locale, f]ra scop patrimonial, participante la competi[ii sportive, Regulament aprobat prin Hot]rârea
Consiliului Local al Municipiului ZAL}U nr.237/5.10.2015 cu modific]rile ulterioare
HOT}RÂREA nr.111 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru
CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUIN{E, în Municipiul ZAL}U, str.Aleea Pinului f.n., investitoare
S.C. S}LZAL CONSTRUCT S.R.L. ZAL}U
HOT}RÂREA nr. 121 din 27 aprilie 2017 privind modificarea art. 1 din Hot]rârea Consiliului
Local, nr. 18 din 25 ianuarie 2016 privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care
înregistreaz] obliga[ii fiscale de plat] restante \i completarea, în sensul aprob]rii procedurii de publicare
a listelor
HOT}RÂREA nr. 125 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea nouluiRegulament de Organizare \i
Func[ionare al Consiliului Local al Municipiului ZAL}U
HOT}RÂREA nr.133 din 27 aprilie 2017 privind modificarea Anexei nr.1 a HCL nr.61/17 din
martie 2017 de aprobare a 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.136 din 27 aprilie 2017 privind atribuirea denumirii de @@SALA SPORTURILOR
GHEORGHE TADICI @@ obiectivului de interes local Sala Sporturilor-imobil proprietatea public] a
Municipiului ZAL}U, situat pe Bdul Mihai Viteazu nr.51 din municipiului ZAL}U
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA nr.109
din 27 aprilie 2017
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condi[iilor de majorare a impozitului pe
cl]dirile neîngrijite de pe raza Municipiului ZAL}U
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;

Având în vedere: Referatul Direc[iei Economice nr.11011/20.02.2017 \i Rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local,
Dispozi[iile OG nr. 21/2002 privind gospod]rirea localit][ilor urbane \i rurale actualizat], ale OG nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven[iilor actualizat], ale Ordinului ANRSC nr.82/2015- Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a
localit][ilor, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut]rii construc[iilor \i unele m]suri pentru realizarea locuin[elor cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare, ale Ordinului MLPTL nr.839/17.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construc[ii cu complet]rile \i modific]rile ulterioare, ale
Legii nr. 422/2001 republicat] privind protejarea monumentelor istorice cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, ale Legii nr.
350/2001 actualizat] privind amenajarea teritoriului \i urbanismul, ale Legii nr. 114/1996 a locuin[ei cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare, ale Legii nr. 230/2007 privind organizarea \i func[ionarea asocia[iilor de proprietari cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale Codului Civil.
În conformitate cu dispozi[iile Legii nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public]
V]zând dispozi[iile art.36 alin. 2 lit. b) \i alin. 4 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat].
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 stabilirea condi[iilor de majorare a impozitului pe cl]dirile neîngrijite de pe raza
Municipiului ZAL}U, ce constituie Anexa nr.1 la rezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire 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,
-Consiliul Jude[ean S]laj
- Direc[ia Economic], Direc[ia Patrimoniu, Direc[ia administra[ie public] local],
- aducere la cuno\tin[] public]

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian
Anex]
la Hot]r`rea nr.109
din 27 aprilie 2017

CAP.l. GENERALIT}{I
ART.l. OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PREZENTULUI REGULAMENT îl constituie asigurarea punerii în valoare \i în
siguran[] a fondului construit prin atingerea urm]toarelor [inte:
* gestionarea eficient] a patrimoniului construit
* punerea 'n siguran[] a domeniului public
* cre\terea atractivit][ii turistice \i investi[ionale
* ridicarea con\tiin[ei civice a cet][enilor care de[in propriet][i
ART.2. OBIECTUL REGULAMENTULUI este elaborarea cadrului legal local privind condi[iile de majorare a impozitelor
cu pana la 500% pe cl]dirile neîngrijite de pe raza Municipiului ZAL}U.
ART.3. CADRUL LEGAL
-CODUL CIVIL
-Ordinul ANRSC NR.82/2015- Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a localit][ilor.
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-Ordonanta de Guvern nr.21/2002 (actualizat]) privind gospod]rirea localit][ilor urbane \i rurale
-Ordonanta de guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven[iilor, actualizat]
-Legea nr. 50/1991 republicat] privind autorizarea execut]rii construc[iilor \i unele m]suri pentru realizarea locuin[elor
- cu toate modific]rile \i complet]rile ulterioare ;
-Ordinul MLPTL nr.839 din 17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea execut]rii lucr]rilor de construc[ii, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc[ii cu complet]rile \i modific]rile ulterioare;
-Legea nr.422/2001, republicat], privind protejarea monumentelor istorice cu toate modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-Legea nr. 350/2001actualizat] privind amenajarea teritoriului \i urbanismul;
-Legea nr.114/1996, republicat], a locuin[ei cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-Legea nr.230/2007 privind organizarea \i func[ionarea asocia[iilor de proprietari cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-Legea nr.215/2001 - Legea administra[iei publice locale republicat],actualizat].
ART.4. DEFINI{II - Termenii utiliza[i în cuprinsul prezentului Regulament au urm]torul în[eles:
-ÎNTRE{INERE CURENT} - set de lucr]ri în vederea p]str]rii în bune condi[ii, pentru a face s] dureze aspectul \i
stabilitatea unei construc[ii, f]r] afectarea integrit][ii acesteia;
-MONUMENT - construc[ie sau parte de construc[ie, împreun] cu instala[iile, componentele artistice, elementele de
mobilare interioar] sau exterioar] care fac parte integrant] din acestea, precum \i lucr]ri artistice comemorative, funerare, de
for public, împreun] cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie m]rturii cultural-istorice semnificative din punct
de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, \tiin[ific sau tehnic;
-NOTA TEHNIC} DE CONSTATARE - document întocmit de reprezentan[ii Prim]riei numi[i prin dispozi[ia primarului,
care const] 'n evaluarea vizual] a st]rii tehnice a elementelor cl]dirii, vizibil] dinspre domeniul public, prin care se stabile\te
încadrarea cl]dirii în una dintre cele 4 categorii: foarte bun], bun], satisf]c]toare \i nesatisf]c]toare.
-PROPRIETARI - persoane fizice \i juridice de drept public sau privat care de[in în posesie cl]diri;
-REPARA{II CAPITALE - înlocuirea sau refacerea par[ial] sau complet] a unor elemente principale ale construc[iei;
-REPARA{II CURENTE - ansamblu de opera[ii efectuate asupra unei construc[ii în vederea men[inerii sau readucerii în
stare de normal] de func[ionare, f]r] afectarea stabilit][ii \i integrit][ii acesteia;
-REABILITARE - orice fel de lucr]ri de interven[ii necesare pentru îmbun]t][irea performantelor de siguran[a \i exploatare
a construc[iilor existente inclusiv a instala[iilor aferente, 'n scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la
nivelul cerin[elor esen[iale de calitate prev]zute de lege;
-TRONSON DE CL}DIRE - parte dintr-o cl]dire, separat] prin rost, având acelea\i caracteristici constructive;
CAP.2 DOMENIUL TERITORIAL DE APLICABILITATE
ART. 5. Prezentul Regulament se aplic] tuturor cl]dirilor neîngrijite din Municipiul ZAL}U, dar cu prioritate:
1) monumentelor istorice clasate sau situate în zone construite, protejate, clasificate pe Lista Monumentelor Istorice
aprobate de Ministerul Culturii, publicate 'n Monitorul Oficial al României,
2) celor situate în fostele incinte industriale;
CAP.3. PREVEDERI SPECIFICE
ART.6. (1) Proprietarii cl]dirilor, persoane fizice sau juridice, sunt obliga[i, conform reglement]rilor legale 'n vigoare, s]
asigure starea tehnic] corespunz]toare a acestora, prin efectuarea lucr]rilor de consolidare, restaurare, repara[ii curente \i de
între[inere.
ART.7. Starea tehnic] corespunz]toare\necorespunz]toare este stabilit] de c]tre reprezentan[ii imputernici[i ai Municipiului
ZAL}U, în urma întocmirii @@Notei tehnice de constatare@@ - model prezentat 'n Anexa nr. 1.
ART.8. Cl]dirile care intr] sub inciden[a acestui Regulament, sunt cele 'ncadrate la stare necorespunz]toare.
Se stabile\te urm]toarea clasificare a cl]dirilor, 'n raport cu starea tehnic] a cl]dirii atestat] pe baza Notei tehnice de
constatare:
1) cl]diri cu stare tehnic] a cl]dirii satisf]c]toare (stare necorespunz]toare)
2) cl]diri cu stare tehnic] a cl]dirii nesatisfac]toare (stare necorespunz]toare)
CAP.4 PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IDENTIFICAREA CL}DIRILOR NEÎNGRIJITE
ART.9 Identificarea cl]dirilor neîngrijite privind starea tehnic] se va face în urma verific]rilor \i constat]rilor în teren,
prin completarea Notei tehnice de constatare a st]rii cl]dirilor,
ART.10 Nota tehnic] de constatare a st]rii cl]dirilor se întocme\te de c]tre reprezentan[ii Prim]riei numi[i prin dispozi[ie
de c]tre primar.
ART.11 Încadrarea cl]dirilor 'n categoria cl]diri neîngrijite se va face conform urm]toarei metodologii:
A. Cl]direa neîngrijit] este cl]direa care prezint] degrad]ri cu stare tehnic] necorespunz]toare.
B. Fac excep[ie de la majorarea impozitului pe cl]dirile neîngrijite pentru care proprietarii de[in Autoriza[ie de Construire
valabil], în vederea construirii/renov]rii/demol]rii \i au anun[at la Inspectoratul Jude[ean în Construc[ii \i la Prim]rie,
începerea lucr]rilor.
C. "n vederea identific]rii cl]dirilor neîngrijite, se 'mputernicesc angaja[ii Prim]riei s] efectueze verific]ri pe raza
unit][ii administrativ-teritoriale, \i s] întocmeasc] nota tehnic] de constatare a st]rii tehnice a cl]dirii
D. Dup] identificarea \i evaluarea cl]dirii, prin grija persoanelor prev]zute la lit. C, proprietarul va fi somat ca în termen
de 6 luni s] efectueze lucr]rile de între[inere necesare \i s] men[in] în continuare cl]direa în stare de îngrijire.
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E. Dac] în interiorul termenului de 6 luni, proprietarul cl]dirii s-a conformat soma[iei, se încheie proces-verbal de
conformitate.
F. Dac], dup] expirarea termenului acordat, se constat] în teren, c] proprietarul nu a efectuat lucr]rile de între[inere
necesare, persoanele prev]zute la lit. C vor încheia o not] de constatare în care va fi consemnat] men[inerea cl]dirii în
categoria celor considerate, conform prezentului Regulament, ca fiind neîngrijite. 'n acest caz, Nota de constatare cu propunerea
de majorare a impozitului \i celelalte documente vor fi transmise, Direc[iei Economice - Serviciul Impuneri, Încas]ri, Control
Persoane Fizice \i Serviciul Impuneri, Încas]ri, Control Persoane Juridice, care va promova proiectul de hot]râre de majorare
a impozitului pentru imobilul respectiv.
CAP. 5. STABILIREA IMPOZITULUI MAJORAT
ART.12 Nivelul impozitului majorat se stabile\te anual prin Hot]rârea Consiliului Local de stabilire a impozitelor \i
taxelor pentru anul urm]tor.
ART.13 În baza prevederilor Codului Fiscal \i a Hot]rârii Consiliului Local pentru stabilirea impozitelor \i taxelor pentru
anul urm]tor, în cazul cl]dirilor stabilite ca având stare necorespunz]toare se aplica majorarea impozitului.
ART.14 M]sura impozitului majorat se aprob] de c]tre Consiliul Local al Municipiului ZAL}U, individual pentru
fiecare cl]dire în parte \i se aplic] tuturor proprietarilor/coproprietarilor imobilului începând cu data de 1 ianuarie a anului
urm]tor celui în care a fost adoptat] hot]rârea.
ART.15 Hot]rârea Consiliului Local, Decizia de impunere a impozitului majorat pentru cl]direa neîngrijit] \i Nota
tehnic] de constatare, se transmit proprietarilor\coproprietarilor cl]dirii\tronsonului de cl]dire prin grija Direc[iei Economice
- Serviciul Impuneri Încas]ri Control Persoane Fizice \i Serviciul Impuneri Încas]ri Control Persoane Juridice.
CAP. 7. REVIZUIREA IMPOZITULUI MAJORAT
ART .16 Proprietarii cl]dirilor neîngrijite au obliga[ia notific]rii c]tre Prim]ria Municipiului ZAL}U, cu privire la
stadiul m]surilor de remediere luate, în caz contrar impozitul majorat se aplic] automat \i în anii fiscali urm]tori la nivelul
cotei de majorare stabilit] de Consiliul local.
ART.17 'n situa[ia în care proprietarii cl]dirilor neîngrijite comunic] luarea m]surilor de remediere, reprezentan[ii Prim]riei
numi[i prin dispozi[ia primarului vor verifica starea tehnic] a acesteia prin întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza
c]reia se va stabili p]strarea \ sistarea m]surii impozitului majorat.

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

HOT}RÂREA nr.110
din 27 aprilie 2017
privind modificarea Regulamentului pentru atribuirea contractelor de finan[are
nerambursabil] din bugetul local al municipiului ZAL}U structurilor sportive locale f]ra scop
patrimonial participante la competi[ii sportive, Regulament aprobat prin Hot]rârea Consiliului
Local al Municipiului ZAL}U nr.237/5.10.2015 cu modific]rile ulterioare
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;

Având în vedere: Referatul de specialitate al Direc[iei economice \i Direc[iei Resurse Umane Patrimoniu nr.8247/9.02.2017,
Solicitarea nr.21.702 /4.04.2017 a Volei Club Municipal ZAL}U \i CS Fotbal Club ZAL}U Nota de completare nr.22.307 /
6.04.2017 \i 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];
- În temeiul prevederilor art.18 indice 1 lit.b \i urm]toarele din Legea nr.69/2000 a educa[iei fizice \i sportului cu toate
modific]rile \i complet]rile ulterioare precum \i ale art.7 din Legea nr.52/2003, republicat], privind transparen[a decizional]
în administra[ia public].
În baza art.36 alin. 1,alin.2 lit. 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 modific] Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finan[are nerambursabil] din bugetul local al municipiului
ZAL}U structurilor sportive locale f]ra scop patrimonial participante la competi[ii sportive, Regulament aprobat prin HCL
nr.237/5.10.2015 cu modific]rile ulterioare ( art.3 al HCL 292/17.11.2015 ) astfel:
CAPITOLUL VI - PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINAN{ARE, 6.1 Programul @@Sportul
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pentru to[i@@, la art. 25, se modific] alineatele (1) \i (2), care vor avea urm]torul con[inut:
@@(1)Structura sportiv] beneficiar] a unei finan[]ri nerambursabile poate solicita modificarea activit][ilor prev]zute în
contract în ceea ce prive\te data, loca[ia, denumirea ac[iunii \i a sumelor alocate, precum \i modificarea sumelor alocate pe
categorii de cheltuieli în cadrul aceleia\i ac[iuni, numai cu notificarea prealabil] a finan[atorului \i ob[inerea aprob]rii
acestuia, în urm]toarele situa[ii:
a) beneficiarul care se afl] în imposibilitatea de a desf]\ura unele dintre activit][ile prev]zute pentru sus[inere financiar]
în programul sportiv anual, din motive neimputabile acestuia, va putea solicita modificarea activit][ilor sportive ce fac
obiectul contractului de finan[are, numai cu activit][i sportive similare competi[ional \i numai în limita sumelor aprobate
prin hot]rârea consiliului local pentru aceast] structur] sportiv].
b) beneficiarul care pe parcursul desf]\ur]rii activit][ilor cuprinse în contractele de finan[are, înregistreaz] economii în
ceea ce prive\te sumele alocate prin Proiectul de Finan[are pentru derularea proiectelor sportive propuse \i aprobate prin
hotarare a consiliului local, va putea solicita utilizarea acestor sume pentru finan[area altor activit][i sportive similare
prev]zute în calendarul competi[ional din anul respectiv, dar care nu au putut fi cuprinse în oferta de proiecte, în limita
sumelor aprobate prin hot]rârea consiliului local pentru acea structur] sportiv].
(2)Aceste modific]ri se vor realiza prin încheierea unui act adi[ional la contractul de finan[are, dup] ob[inerea avizului
comisiei de evaluare \i selec[ie a proiectelor sportive.
CAPITOLUL VI - PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINAN{ARE, 6.2 Programul @@Promovarea
sportului de performan[]@@, art. 26 se reformuleaz] \i se completeaz], având urm]torul con[inut:
Art. 26 (1) Pentru anul 2015 prima tran\] care se va acorda sub form] de avans va cuprinde \i cheltuielile efectuate de la
data începerii anului competi[ional 2015-2016 inclusiv luna noiembrie pentru care vor fi depuse documente justificative
pân] cel târziu în data de 10 decembrie 2015, cu respectarea principiului de cofinan[are prev]zut la pct. 1.3 litera f din
Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finan[are nerambursabil] din bugetul local al municipiului ZAL}U structurilor
sportive locale f]ra scop patrimonial participante la competi[ii sportive.
Sprijinul financiar se acord] în baza unui contract de finan[are încheiat între Municipiul ZAL}U \i structura sportiv]
selec[ionat] pe baza criteriilor prev]zute în prezentul Regulament, în tran\e lunare. Astfel, la solicitarea structurii sportive
finan[ate, se va acorda o prim] tran\] în avans, care s] asigure necesarul cheltuielilor în propor[ie de maximum 30% din suma
alocat] pentru finan[area etapei tur a campionatului(primul an bugetar). Suma acordat] în avans va fi justificat] prin documente
financiar-contabile pân] la data de 15 decembrie a anului în curs. Contribu[ia de 10% pentru cofinan[area proiectului,
aferent] avansului se va depune pân] la data justific]rii acestuia.
Din sumele alocate se vor achita cu prioritate cheltuielile cu salariile \i contribu[iile acestora. Pentru neplata în termen a
acestora beneficiarul finan[]rii este direct responsabil.
Lunar, în baza documentelor justificative care vor fi depuse pân] cel târziu în data de 15 a lunii pentru luna anterioar] se
va depune decontul justificativ, împreun] cu factura ce urmeaz] a fi decontat] în cadrul proiectului.
Contribu[ia de minimum 10 % pentru cofinan[area proiectului se va depune lunar în contul bancar dedicat proiectului,
pân] la depunerea decontului justificativ aferent lunii anterioare.
O alt] tran\] în avans care s] asigure necesarul cheltuielilor în propor[ie de maximum 30% din suma alocat] pentru finan[are
pentru etapa retur a campionatului, va fi alocat] la începutul returului, respectiv a anului bugetar în baza facturii emise de c]tre
structura sportiv] finan[at]. Aceast] sum] acordat] în avans va fi justificat] prin documente financiar-contabile pân] cel târziu în
data de 15 a penultimei luni din contractul de finan[are. Contribu[ia proprie de 10% pentru cofinan[area proiectului, aferent]
avansului se va depune în contul bancar dedicat proiectului nu mai târziu de data de 15 a penultimei luni a contractului de finan[are.
(2) În termen de maximum 5 zile lucr]toare de la depunerea documentelor de c]tre beneficiar, Compartimentul Control
Financiar de Gestiune le va verifica \i va întocmi ordonan[area de plat]. În termen de maximum 5 zile lucr]toare de la primirea
ordonan[]rii Compartimentul Buget, Finan[e, Contabilitate va efectua plata conform documentelor depuse.
(3) Ultima tran\] din contract se va acorda numai dup] depunerea raportului de activitate sportiv] cu privire la îndeplinirea
obiectivelor stabilite prin contractul de finan[are întocmit de beneficiari, avizat de Comisia de evaluare \i selec[ie a proiectelor
sportive, prin care se stabile\te modul de îndeplinire a obiectivelor asumate prin contractul de finan[are. Raportul structurilor
sportive care nu \i-au îndeplinit obiectivele vor fi supuse aprob]rii Consiliului Local al Municipiului ZAL}U. Structurile sportive
care nu \i-au îndeplinit obiectivele asumate prin contract vor primi ultima tran\] în conformitate cu Hot]rârea Consiliului Local.
(4)Nejustificarea sumelor primite de la bugetul local prin plat] în termenul stabilit atrage urm]toarele:
-nealocarea ulterioar] a sumelor r]mase de plat] conform contractului de finan[are;
-obliga[ia restituirii sumei nejustificate \i calcularea de major]ri de întârziere stabilite conform legisla[iei fiscale în vigoare.
CAPITOLUL VI - PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINAN{ARE, 6.2 Programul @@Promovarea
sportului de performan[]@@, la art. 27 se adaug] alineatul (2) cu urm]torul con[inut:
@@Toate încas]rile \i pl][ile referitoare la proiectul finan[at (inclusiv sumele pentru constituirea contribu[iei proprii) se vor
efectua prin contul bancar dedicat proiectului, cu excep[ia cazurilor în care se impune efectuarea pl][ilor în numerar.@@
CAPITOLUL VI - PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINAN{ARE, 6.4 Raportare \i control,
la art. 29 se modific] alineatele (1), (2) \i (3) astfel :
@@ (1) Pe parcursul derul]rii contractului pentru programul @@ Sportul pentru to[i @@ solicitan[ii care au primit finan[are au
obliga[ia s] prezinte Municipiului ZAL}U urm]toarele raport]ri:
- raportare intermediar] \i final] : depus] în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea activit][ii/ac[iunii \i va cuprinde
obligatoriu justificarea prin plat] a cheltuielilor la nivelul întregului proiect, cuprizând atât finan[area proprie cât \i contribu[ia de
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la bugetul local al municipiului ZAL}U, respectiv un raport de activitate sportiv]. Pentru activit][ile care au loc în luna noiembrie,
raportarea intermediar]\final] \i raportul de activitate sportiv] vor fi depuse pân] cel târziu în data de 15 decembrie.
(2) Rapoartele vor fi depuse la sediul Prim]riei Municipiului ZAL}U, Pia[a Iuliu Maniu, nr. 3, la Centrul de Rela[ii cu
Publicul, camera 4.
(3)Proiectele\programele pentru care nu s-au depus rapoartele în termenul stabilit la alineatul anterior nu vor ob[ine
decontarea \i vor urma procedurile specifice.@@
CAPITOLUL VI - PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINAN{ARE, 6.4 Raportare \i control,
la art. 30 se adaug] alineatul (2), (3), (4) \i (5) astfel ca va avea urmatorul cuprins:
Art. 30 (1)Pe parcursul derul]rii contractelor de finan[are pentru programul @@Promovarea sportului de performan[]@@
beneficiarii finan[]rii vor depune documentele privind decontul justificativ pentru luna anterioar] în vederea verific]rii
acestora de c]tre Compartimentul Control financiar de gestiune. Acesta va întocmi un raport de control în care se va specifica
modul de utilizare a sumelor alocate. Dup] aprobarea decontului \i a raportului de control, compartimentul Control financiar
de gestiune va întocmi ordonan[area pentru tran\a lunar] solicitat].
(2) Pentru programul @@Promovarea sportului de performan[]@@ beneficiarii finan[]rii au obliga[ia s] întocmeasc] \i s]
transmit] institu[iei finan[atoare, în termen de 10 de zile calendaristice de la încheierea turului, respectiv a anului competi[ional
un raport de activitate sportiv], cu privire la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contractul de finan[are.
(3)Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele de activitate sportiv] în termenul stabilit la alineatul
anterior nu vor ob[ine decontarea \i vor urma procedurile specifice.
(4) Autoritatea finan[atoare poate s] penalizeze beneficiarii de finan[]ri nerambursabile de la bugetul local al Municipiului
ZAL}U în cadrul programului @@Promovarea sportului de performan[]@@, care nu \i-au îndeplinit obiectivele propuse în
contractul de finan[are, prin diminuarea cu pân] la 50% din valoarea ultimei tran\e solicitate( modul de îndeplinire a
obiectivelor va fi stabilit de comisia de evaluare \i selec[ie a proiectelor sportive), potrivit Hot]rârii Consiliului Local.
(5) La finalizarea contractelor de finan[are, beneficiarii de finan[]ri în cadrul programului @@Promovarea sportului de
performan[]@@ au obliga[ia de a depune un decont justificativ final în termen de 10 zile lucr]toare de la data încas]rii ultimei
sume de la bugetul local.
CAPITOLUL VI - PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINAN{ARE,
6.4 Raportare \i control, la art. 31 se modific] alineatul (1) astfel:
@@(1) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urm]toarele documente:
a) pentru cheltuielille ocazionate de achizitionarea de bunuri \i servicii:contract(unde este cazul), factur] fiscal], înso[it]
de extras de cont \i chitan[]\ordin de plat]\bon fiscal, cu eviden[ierea tipurilor de produse;
b) pentru cheltuielile de închiriere: contract de închiriere, factur] fiscal], extras de cont \i chitan[]\ordin de plat]\dispozi[ie de plat].
c) pentru cheltuielile care se înscriu în categoria alte cheltuieli: contracte(unde este cazul), factur] fiscal], extras de cont
\i chitan[]/ordin de plat]/bon fiscal, cu eviden[ierea tipurilor de produse/lucr]ri\servicii.@@
CAPITOLUL VI -PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINAN{ARE, 6.4 Raportare \i control,
la art. 32 se modific] alineatul (3) \i se adaug] alineatul (4) cu urm]torul con[inut:
(3) Dosarul complet con[inând rapoartele finale(financiar, de activitate sportiv]) ale proiectului trebuie p]strat timp de
cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.
(4) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului de depunere a Rapoartelor de activitate sportiv] comisia
de evaluare \i selec[ie a proiectelor sportive se va întruni pentru a analiza rezultatele proiectelor finan[ate de Municipiul
ZAL}U în cadrul programului @@Promovarea sportului de performan[]@@. În urma analizei, comisia de evaluare \i selec[ie a
proiectelor sportive va aviza rapoartele de activitate sportiv] depuse de beneficiarii de finan[]ri în cadrul programului
@@Promovarea sportului de performan[]@@. Rapoartele de activitate sportiv] ale structurilor sportive care nu \i-au îndeplinit
obiectivele vor fi supuse aprob]rii Consiliului Local al Municipiului ZAL}U. Structurile sportive care nu \i-au îndeplinit
obiectivele asumate prin contract vor primi ultima tran\] în conformitate cu Hot]rârea Consiliului Local.
CAPITOLUL VII - PROCEDURA DE DECONTARE,
7.1 Cheltuieli eligibile, la art. 33 - se reformuleaz] \i se adauga art.33ˆ1 astfel:
Art. 33 Categoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele sportive încadrate în Programul @@Promovarea sportului de
performan[]@@ sunt:
a) cheltuieli de realizare a proiectului, precum costuri materiale \i servicii, închirieri de spa[ii \i aparatur] ;
b) cheltuieli de natura salarial] \i premierea în condi[iile legii a performan[elor deosebite, conform art. 18^1 din Legea nr.
69/2000, Legea educa[iei fizice \i sportului;
c) cheltuieli ocazionate de cazarea participan[ilor conform art.12 din Hot]rârea 1447/2007 pentru aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea sportiv];
d) cheltuieli ocazionate de transportul intern \i interna[ional al participan[ilor conform art. 9 din Hot]rârea 1447/2007
pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiv];
e) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii \i cercet]ri, consultan[] de specialitate, tip]rituri, ac[iuni promo[ionale;
f) cheltuieli zilnice de mas] care se diferen[iaz] pe categorii de ac[iuni conform art. 13, alineatele (1), (4) - (10) din
Hot]rârea 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiv].
Art. 33^1 Categoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele sportive încadrate în Programul @@Sportul pentru to[i@@ sunt:
a) cheltuieli de realizare a proiectului, precum costuri materiale \i servicii, închirieri de spa[ii \i aparatur] ;
b) cheltuieli ocazionate de cazarea participan[ilor conform art.12 din Hot]rârea 1447/2007 pentru aprobarea Normelor
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financiare pentru activitatea sportiv];
c) cheltuieli ocazionate de transportul intern \i interna[ional al participan[ilor conform art. 9 din Hot]rârea 1447/2007
pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiv];
d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii \i cercet]ri, consultan[] de specialitate, tip]rituri, ac[iuni promo[ionale;
e) cheltuieli zilnice de mas] care se diferen[iaz] pe categorii de ac[iuni conform art. 13, alineatele (1), (4) - (10) din
Hot]rârea 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiv].
CAPITOLUL VII - PROCEDURA DE DECONTARE, 7.2 Cheltuieli neeligibile, la art. 34 se reformuleaz] alineatul 4 astfel:
@@La realizarea fiec]rui decont, beneficiarul va face dovada contribu[iei proprii de 10% în raport cu cheltuielile angajate,
prin depunerea acesteia în contul de proiect \i prin utilizarea acesteia la plata cheltuielilor angajate. În situa[ia în care nu se
poate face dovada ferm] a contribu[iei proprii stabilit] prin contractul de finan[are, aplicat] la valoarea cheltuielilor angajate,
Municipiul ZAL}U va diminua finan[area r]mas] de acordat propor[ional cu contribu[ia proprie efectiv] a beneficiarului pentru programul Promovarea sportului de performanta.@@
CAPITOLUL 7.3 MODALIT}{I DE DECONTARE, 7.3.1 PROGRAMUL @@SPORTUL PENTRU TO{I@@, art. 36 literele a) - h) se
modific] \i vor avea urm]torul con[inut:

@@ a) pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor depune: contractul, factura fiscal], extrasul de cont, chitan[a sau
ordinul de plat], precum \i diagrama de cazare cu semn]tura \i \tampila structurii de primire turistic] a c]rei clasificare
trebuie s] fie de maximum 3 stele sau flori. În cazul în care cazarea s-a f]cut într-o structur] de primire turistic] de confort
superior celei de 3 stele, se deconteaz] numai 50% din tariful de cazare perceput;
b) pentru decontarea cheltuielilor zilnice de mas], pentru proiectele sportive se vor diferen[ia pe categorii de ac[iuni
conform art. 13, alineatele (1), (4) - (10) din Hot]rârea 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportiv], dup] cum urmeaz]:
Nr. crt.

Ac[iune

Limit] max. pe
persoan]
Lei/zi

1.

2.

Competi[ii sportive interne:
-de nivel comunal, or]\enesc sau municipal

pân] la 45

- de nivel zonal sau interjude[ean

pân] la 60

-de nivel jude[ean

pân] la 50

-de nivel na[ional

pân] la 70

Ac[iuni de preg]tire sportiv] desf]\urate în [ar], organizate \i sau finan[ate, dup] caz, de:
- cluburi sportive, asocia[iile jude[ene \i a municipiului Bucure\ti pe ramur] de sport, direc[iile pentru sport

pân] la 85

- federa[iile sportive na[ionale, alte organiza[ii sportive na[ionale, Comitetul Olimpic \i Sportiv Român,

pân] la 100

Competi[ii sportive \i alte ac[iuni sportive interna[ionale desf]\urate în [ar], organizate \i/sau

pân] la 90

jude[ene \i ale municipiului Bucure\ti
institu[ii publice de nivel na[ional
3.

finan[ate de:
- cluburile sportive, asocia[iile jude[ene \i ale municipiului Bucure\ti pe ramura de sport, direc[iile pentru
sport jude[ene \i ale municipiului Bucure\ti

- federa[iile sportive na[ionale \i alte organiza[ii sportive na[ionale

- Agen[ia Na[ional] pentru Sport, C.O.S R, ministerele \i alte institu[ii publice de nivel na[ional

pân] la 100
pân] la 110

Pentru decontarea cheltuielilor de mas] se vor depune: contractul, factura fiscal], extrasul de cont, chitan[a sau ordinul de plat]
\i lista de participan[i;
c) pentru cheltuielile de transport se vor depune: contractul, factura fiscal], extrasul de cont, chitan[] sau ordinul de plat],
biletele de c]l]torie, ordine de deplasare, bonuri taxe autostrad], bonuri trecere poduri, etc, dup] caz \i se vor deconta urm]toarele:
o avionul, pe orice distan[], clasa economic];
o orice fel de tren, dup] tariful clasei a II-a, pe distan[e de pân] la 300 km, \i dup] tariful clasei I, pe distan[e mai mari
de 300 de km;
o navele de c]l]tori, dup] tariful clasei I;
o mijloace de transport auto personale \i transport în comun, dup] tarifele stabilite pentru aceste mijloace, doar pentru
situa[ii bine justificate
o mijloace de transport auto închiriate;
o cheltuieli conexe transportului: taxe de aeroport, autogar], port, taxe pentru trecerea podurilor, taxe privind circula[ia
pe drumurile publice, etc, prev]zute de dispozi[iile legale în vigoare.
d) pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de spa[ii \i\sau aparatur] se vor prezenta: contractul de închiriere,
factura fiscal], extrasul de cont, chitan[]\ordinul de plat]\bonul fiscal;
e) pentru decontarea cheltuielilor de promovare \i publicitate (afi\e, invita[ii, anun[uri, bannare publicitare, bilete etc.) se
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vor prezenta: contractul, factura fiscal], extrasul de cont, chitan[a\ordinul de plat]/bonul fiscal;
f) pentru decontarea cheltuielilor privind realizarea de tip]rituri (c]r[i, bro\uri, cataloage, albume etc.) se vor prezenta:
contractul, factura fiscal], extrasul de cont, chitan[a\ordinul de plat]\bonul fiscal;
g) pentru decontarea cheltuielilor de natur] salarial] \i premiere se vor prezenta: contractele, statul de plat] \tampilat \i
semnat de reprezentan[ii legali, actul de identitate înso[it de declara[ia privind statutul persoanei în raport cu prevederile
Codului Fiscal, extrasul de cont, ordinul de plat] privind virarea impozitului pe venit c]tre bugetul de stat, precum \i a
contribu[iilor sociale aferente.
h) pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul \i factura fiscal], înso[ite de un referat din care
s] rezulte utilizarea materialelor în cadrul proiectului, extrasul de cont \i chitan[]\ordin de plat]\bon fiscal;@@
CAPITOLUL IX - DISPOZI{II FINALE, se adaug] art. 43 cu urm]torul con[inut:
@@Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatur] cu procedura de selec[ie sau derularea contractelor de finan[are
se va transmite de c]tre solicitan[ii finan[]rii sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul
pred]rii la Centrul de rela[ii cu Publicul, cam. 4, la sediul Prim]riei Municipiului ZAL}U, situat] în Pia[a Iuliu Maniu, nr. 3. @@
CAPITOLUL IX - DISPOZI{II FINALE, se adaug] art. 44 cu urm]torul con[inut:
@@Prezentul Regulament se completeaz] cu prevederile legale în vigoare.
@@Prevederile din Regulament referitoare la Programul@@Promovarea sportului de performan[]@@ se vor aplica începând cu
anul competi[ional urm]tor, respectiv anul competi[ional 2017-2018.
Art.2.Urmare adopt]rii prezentei hot]râri de modificare se dispune republicarea Regulamentului pentru atribuirea
contractelor de finan[are nerambursabil] din bugetul local al municipiului ZAL}U structurilor sportive locale f]ra scop
patrimonial participante la competi[ii sportive, conform Anexei 1 la prezenta hot]râre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia patrimoniu, Direc[ia economic] \i Direc[ia Resurse umane 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 administra[ie public] local]
-aducerea la cunostin[] public],
-Serviciul Tehnologia Informa[iilor

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.111
din 27 aprilie 2017
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru
CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUIN{E, în Municipiul ZAL}U,
str.Aleea Pinului f.n., investitoare S.C. S}LZAL CONSTRUCT S.R.L. ZAL}U
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;
Având în vedere: Referatul Direc[iei de Urbanism -Arhitect \ef nr.4126 din 26.01.2017, Solicitarea nr.24763/19.04.2017
\i Adresa Directiei urbanism nr.24.880/20.04.2017 ;
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 Hotararii Consiliului Local al Municipiului ZAL}U nr.57/21.03.2011 privind aprobarea
@@Regulamentului local de informare \i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare
a teritoriului \i de urbanism@@;
- V]zând Certficatul de urbanism nr.1057/13.09.2016, Documenta[ia tehnic] de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru
CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUIN{E, în Municipiul ZAL}U str.Aleea Pinului f.n., investitoare S.C. S}LZAL CONSTRUCT
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S.R.L. ZAL}U, Avizele ob[inute pentru documenta[ia tehnic] de urbanism PUD \i Raportul Inform]rii \i consultarii proprietarilor
parcelelor vecine cu nr.4125/26.01.2017,
În conformitate cu prevederile Legii nr.52 din 21 ianuarie 2003, republicat], privind transparen[a decizional] în administra[ia public].
În baza art.36 alin.2 lit.c \i alin.5 lit c \i ale 45 alin.2 lit.e respectiv art.127 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] Planul Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUIN{E, în Municipiul ZAL}U str.Aleea
Pinului f.n. ce constituie Anexa nr.1 parte integrant] din prezenta hot]râre, documentatie de urbanism elaborat] de investitoarea
S.C. S}LZAL CONSTRUCT S.R.L. ZAL}U \i întocmit] de S.C. Prefcon SRL-Arhitect diplomat Ardelean Miruna.
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 hotarare a consiliului local, pân] la data aprob]rii noului PUG .
Art.3.Investi[iile din zona reglementat] se vor realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic de Detaliu
aprobat prin prezenta hot]râre \i a condi[iilor\restrictiilor impuse prin avizele emise de organele de specialitate.
Art.4.Prin grija Arhitectului \ef, documentatia de urbanism aprobata prin prezenta hotarare se posteaza pe site-ul institutiei,se
comunica, '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[ului S]laj,
- Primarul Municipiului ZAL}U,
- Direc[ia Administra[ie Public] Local],
- Direc[ia patrimoniu,
- Direc[iei de Urbanism
- Arhitect \ef, investitoare, publicare M.O. al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu,beneficiar.

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian
Anex]
la Hot]r`rea nr.109
din 27 aprilie 2017

REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR UNIT}{ILOR DE CULT DIN MUNICIPIUL ZAL}U,
APAR{INÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMÂNIA
1. Dispozi[ii generale
Prezentul Regulament are ca obiectiv general stabilirea cadrului general \i a procedurii privind acordarea de sprijin
financiar din bugetul local al Municipiului ZAL}U unit][ilor de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute din Romania,
care au sediul pe raza administrativ-teritorial] a Municipiului ZAL}U sau care au sediul în alt] localitate, dar care î\i
desf]\oar] activitatea în imobil - proprietatea cultului religios - aflat pe raza Municipiului ZAL}U (cu excep[ia eparhiilor) pentru completarea fondurilor proprii necesare realiz]rii de lucr]ri de între[inere la unit][ile de cult, ori construirii sau
repar]rii unit][ilor de cult.
Obiectivul specific al acestui Regulament este acela de sprijinire a tuturor cultelor, f]r] nicio discriminare, în mod liber \i
voluntar, pentru cre\terea contribu[iei acestora la îmbun]t][irea mediului comunitar prin coeziune, moralitate \i spiritualitate.
2. Cadrul legislativ privind acordarea de sprijin financiar
Acordarea de sprijin financiar unit][ilor de cult, apar[inând cultelor religioase recunoscute din Romania, care au sediul pe
raza administrativ-teritorial] a Municipiului ZAL}U sau care au sediul în alt] localitate, dar care î\i desf]\oar] activitatea în
imobil - proprietatea cultului religios - aflat pe raza Municipiului ZAL}U (cu excep[ia eparhiilor) se realizeaz] în conformitate
cu prevederile:
Art.3, alin. (3) \i art.4 din Ordonan[a 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând
cultelor religioase recunoscute din România, aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 125/2002, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
*Art. 4, alin. (2), lit. a) \i b), art. 5, art. 14-16 din Hot]rârea 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonan[ei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile
de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute din România, republicat], modificat] \i completat] prin Hot]rârea Guvernului
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nr. 984/2014;
*Art.1, art.4-6, art.10, art.12 alin.(1) \i alin.(3), art.13, art.16 alin.(1), art.18, art.20 alin.(2), art.21 alin.(1) \i alin.(2) \i ale
art.27 din Legea 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;
*Art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
*Art.36, alin.2, lit.d) \i alin.6, lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
3. Termeni \i expresii
Art. 2 În în[elesul prezentului REGULAMENT termenii \i expresiile de mai jos au urm]toarea semnifica[ie:
*l]ca\ de cult - imobil în care se oficiaz] servicii religioase sau care deserve\te acestui scop, respectiv: biseric], cas] de
rug]ciune, templu, moschee, geamie, sinagog], cas] de adunare, capel], ansamblu monahal, clopotni[], arhondaric, trapez],
paraclis, chilie \i alte cl]diri similare;
*sprijin financiar - sume alocate de la bugetul Municipiului ZAL}U, în condi[iile legii \i a prezentului Regulament;
*beneficiar -unitate de cult, cu personalitate juridic], cu sediul în Municipiul ZAL}U sau cu sediul în alt] localitate, dar
care î\i desf]\oar] activitatea în imobil - proprietatea cultului religios - aflat pe raza Municipiului ZAL}U (cu excep[ia
eparhiilor), apar[inând unuia dintre cultele religioase recunoscute oficial în România, care solicit] sprijin financiar \i c]reia
i se aloc] sume din bugetul Municipiului ZAL}U, în condi[iile legii \i a prezentului Regulament;
*cheltuieli eligibile - cheltuieli pentru construirea sau repararea l]ca\urilor de cult (cu excep[ia eparhiilor), cheltuieli cu achizi[ia
de obiecte de inventar;
*autoritate finan[atoare - Municipiul ZAL}U;
*contract de finan[are nerambursabil] - contract încheiat, în condi[iile legii, între o autoritate public], denumit] în
continuare autoritate finan[atoare \i un beneficiar;
*finan[are nerambursabil] - aloca[ie financiar] direct] din fonduri publice, în vederea desf]\ur]rii de c]tre persoane
juridice f]r] scop patrimonial a unor activit][i nonprofit care s] contribuie la realizarea unor ac[iuni sau programe de interes
public general, regional sau local;
*fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigur]rilor sociale de stat, bugetul asigur]rilor sociale de
s]n]tate, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele institu[iilor publice finan[ate
din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau institu[iilor publice \i credite externe contractate
ori garantate de c]tre stat sau de autorit][i ale administra[iei publice locale, precum \i împrumuturi interne contractate de
autorit][i ale administra[iei publice locale.
4. Domeniul de aplicare
Sprijinul financiar se poate acorda pentru:
-construirea \i executarea de repara[ii capitale/curente, achizi[ia de obiecte de inventar la unit][ile de cult, care apar[in
cultelor religioase recunoscute oficial în România, cu sediul în Municipiul ZAL}U sau cu sediul în alt] localitate, dar care
î\i desf]\oar] activitatea în imobil - proprietatea cultului religios - aflat pe raza Municipiului ZAL}U (cu excep[ia eparhiilor).
Activit][i eligibile:
1.Lucr]ri de construc[ii \i de repara[ii capitale (izola[ie termic], introducere utilit][i, inclusiv utilit][i noi, reabilitare
utilit][i existente, înlocuire pardoseal], instala[ii de ventila[ie \i condi[ionare a aerului, pictur] la construc[iile noi, etc.) la
unit][ile de cult, care apar[in cultelor religioase recunoscute din România, care au sediul în Municipiul ZAL}U sau care au
sediul în alt] localitate, dar care î\i desf]\oar] activitatea în imobil - proprietatea cultului religios - aflat pe raza Municipiului
ZAL}U (cu excep[ia eparhiilor).
2.Lucr]ri de între[inere \i repara[ii curente la unit][ile de cult, care apar[in cultelor religioase recunoscute din România \i
care au sediul în Municipiul ZAL}U sau care au sediul în alt] localitate, dar care î\i desf]\oar] activitatea în imobil proprietatea cultului religios - aflat pe raza Municipiului ZAL}U (cu excep[ia eparhiilor).:
-zugr]veli, pictur];
-înlocuire tâmpl]rie;
-recondi[ionare pardoseal];
-repara[ii învelitoare;
-repara[ii curente la instala[iile \i racordurile interioare\exterioare.
3.Achizi[ionarea de echipamente electrice \i obiecte de inventar pentru unit][ile de cult, care apar[in cultelor religioase
recunoscute din România \i au sediul în Municipiul ZAL}U sau care au sediul în alt] localitate, dar care î\i desf]\oar]
activitatea în imobil - proprietatea cultului religios - aflat pe raza Municipiului ZAL}U (cu excep[ia eparhiilor).:
-Candelabre;
-Aplice;
-Scaune-b]nci.
5. Prevederi bugetare
Atribuirea de contracte de finan[are nerambursabil] se va face în limita prevederilor bugetare alocate conform programelor
aprobate anual în bugetul local prin Hot]râre a Consiliului Local al Municipiului ZAL}U.
6. Procedura de acordare a sprijinului financiar de la bugetul Municipiului ZAL}U
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6.1 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finan[are nerambursabil] sunt:
a) libera concuren[], respectiv asigurarea condi[iilor pentru ca persoana juridic] ce desf]\oar] activit][i nonprofit s] aib]
dreptul de a deveni, în condi[iile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utiliz]rii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concuren[ial \i a criteriilor care s] fac] posibil]
evaluarea propunerilor \i a specifica[iilor tehnice \i financiare pentru atribuirea contractului de finan[are nerambursabil];
c) transparen[a, respectiv punerea la dispozi[ie tuturor celor interesa[i a informa[iilor referitoare la aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului de finan[are nerambursabil];
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selec[ie \i a criteriilor pentru atribuirea
contractului de finan[are nerambursabil], astfel încât orice persoan] juridic] ce desf]\oar] activit][i nonprofit s] aib] \anse egale
de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul c] aceea\i activitate urm]rind realizarea unui interes general, regional sau local nu
poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finan[are nerambursabil] de la aceea\i autoritate finan[atoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilit][ii destin]rii fondurilor nerambursabile unei activit][i a c]rei executare
a fost deja început] sau finalizat] la data încheierii contractului de finan[are, cu excep[ia fondurilor financiare cheltuite de
beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinan[are prev]zut la lit. g)
g) co-finan[area, în sensul c] finan[]rile nerambursabile trebuie înso[ite de o contribu[ie din partea beneficiarului de
minimum 10% din valoarea total] a finan[]rii. Contribu[ia proprie poate fi în: bani \i în natur](materiale) \i va trebui
justificat] cu documente(facturi, contracte de sponsorizare, etc);
h) anualitatea, în sensul derul]rii întregii proceduri de finan[are în cadrul anului bugetar în care s-a acordat finan[area
nerambursabil] din bugetul local al Municipiului ZAL}U;
i) sprijinul financiar se acord] numai pentru finan[area unui singur proiect\program\ac[iune.
6.2 Procedura de acordare a sprijinului financiar pentru unit][ile de cult recunoscute din România se desf]\oar] în
urm]toarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finan[]rilor nerambursabile în Monitorul Oficial al României, partea a
VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al Municipiului ZAL}U. Programul anual cuprinde o sesiune de
selec[ie a proiectelor;
b) publicarea anun[ului de participare în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, într-un cotidian central \i pe siteul autorit][ii finan[atoare de interes general sau regional, respectiv în cel pu[in dou] cotidiene locale \i pe site-ul Prim]riei
Municipiului ZAL}U cu cel pu[in 30 de zile înainte de data limit] pentru depunerea proiectelor. În scopul asigur]rii unei
transparen[e maxime, autoritatea finan[atoare va face cunoscut anun[ul de participare \i prin alte mijloace de informare
locale, na[ionale sau interna[ionale, dup] caz. Anun[ul de participare trebuie s] men[ioneze num]rul \i data apari[iei Monitorului
Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu prevederile art. 13, lit. a) \i nu va cuprinde decât informa[iile publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;
c) înregistrarea documenta[iei de solicitare a sprijinului financiar, în termenul limit] stabilit;
d) verificarea eligibilit][ii, înregistr]rii \i a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnic] \i financiar] a
solicitantului;
e) evaluarea \i selec[ia proiectelor;
f) întocmirea proiectului de hot]râre privind alocarea sprijinului financiar;
g) comunicarea unit][ilor selectate a sumelor alocate;
h) încheierea contractului sau contractelor de finan[are nerambursabil];
i) virarea sumelor alocate unit][ilor de cult pe baza documentelor justificative depuse;
j) depunerea Raportului privind justificarea prin plat] a sumei primite de la Municipiul ZAL}U \i a contribu[iei proprii.
6.3 Reguli privind depunerea proiectelor pentru solicitarea de sprijin financiar
Dosarul de proiect pentru solicitarea sprijinului financiar pentru lucr]ri de construc[ii \i de repara[ii capitale, lucr]ri de
între[inere \i repara[ii curente, achizi[ionare de echipamente electrice \i obiecte de inventar pentru unit][ile de cult, care
apar[in cultelor religioase recunoscute din România \i care au sediul în Municipiul ZAL}U sau care au sediul în alt]
localitate, dar care î\i desf]\oar] activitatea în imobil - proprietatea cultului religios - aflat pe raza Municipiului ZAL}U (cu
excep[ia eparhiilor) trebuie s] cuprind] urm]toarele documente:
a)cerere-tip de solicitare a sprijinului financiar, conform Anexei nr. 1;
b)declara[ie pe propria r]spundere a solicitantului(reprezentantul legal al institu[iei) - Anexa nr. 2;
c)copia de pe certificatul de înregistrare fiscal] a unit][ii de cult \i dovada dreptului de proprietate asupra imobilului
pentru care se acorda finantarea ( Extras CF la zi,copie act proprietate );
d)extras de cont bancar al unit][ii solicitante, conform cu originalul(dar nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii
cererii);
e)certificat de atestare fiscal] prin care s] se confirme inexisten[a oric]ror obliga[ii\debite fa[] de bugetul consolidat al
statului, bugetul local \i bugetul asigur]rilor sociale;
f)declara[ie pe propria r]spundere a reprezentantului legal al unit][ii de cult privind participarea cu o contribu[ie financiar]
de minimum 10% din valoarea total] a finan[]rii, în bani \i\sau în natur](materiale) - Anexa nr.5;
g)declara[ie pe propria r]spundere a solicitantului c] va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea
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lucr]rilor men[ionate în documenta[ia ata\at] cererii-tip - Anexa nr.6;
h)declara[ie pe propria r]spundere a solicitantului c] informa[iile furnizate în dosarul de finan[are sunt conforme cu
realitatea - Anexa nr.7;
i)referat de necesitate semnat\asumat de consiliul parohial\structura de conducere a unit][ii de cult solicitante, din care s]
reias] necesitatea lucr]rilor propuse la finan[are;
j)devizul de lucr]ri în pre[uri actualizate (în lei) \i eviden[ierea lucr]rilor r]mase de executat pentru anul curent;
k)copie de pe autoriza[ia de construc[ie sau repara[ie capital], eliberat] potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
execut]rii lucr]rilor de construc[ii, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, semnat] \i \tampilat] de solicitant,
cu men[iunea *conform cu originalul*;
l)în cazul monumentelor istorice \i al bunurilor din patrimoniul cultural na[ional, se va prezenta \i o copie a avizului
eliberat de institu[iile abilitate în domeniul patrimoniului cultural na[ional;
m)situa[ia cu num]rul de enoria\i, semnat] \i \tampilat] de unitatea solicitant];
n)fotografii care atest] stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucr]ri pentru care se solicit] sprijin
financiar, dup] caz. Pe verso se dateaz] \i vor fi \tampilate \i semnate de solicitant.
Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finan[are. Cererile completate partial nu vor fi luate în
considerare.
Toate proiectele întocmite de unit][ile de cult din Municipiul ZAL}U, apar[inând cultelor religioase recunoscute din
România primite vor fi analizate. Dintre acestea vor fi supuse evalu]rii numai solicit]rile care con[in toate documentele
prev]zute anterior.
Dosarele înaintate de unit][ile de cult în vederea finan[]rii vor con[ine obligatoriu un OPIS al documentelor existente.
Documentele se vor înainta în plic sigilat, prin po\ta recomandat] sau se vor preda personal (delegatului i se va elibera o
confirmare de primire cu num]r de înregistrare \i dat]) la adresa indicat] mai jos:
Municipiul ZAL}U: Pia[a Iuliu Maniu, nr. 3, ZAL}U, jude[ul S]laj,cod po\tal: 450016, Compartimentul de Rela[ii cu
Publicul, camera nr.4
6.4 Evaluarea \i selec[ia cererilor de sprijin financiar
Evaluarea \i selec[ia cererilor de solicitare a sprijinului financiar se fac de c]tre Comisia de evaluare \i selec[ionare a
proiectelor, care va fi numit] prin Dispozi[ia Primarului Municipiului ZAL}U. Comisia de evaluare \i selec[ie va fi constituit]
din 5 membri, astfel: 2 consilieri locali, desemna[i de Consiliul Local al Municipiului ZAL}U prin hot]râre \i 3 membri din
aparatul de specialitate al primarului, dintre care un membru va îndeplini \i func[ia de secretar al comisiei. Secretarul comisiei
va avea drept de vot. Comisia este legal întrunit] în prezen[a a cel pu[in jum]tate plus unu din membri. Membrii comisiei de
evaluare au dreptul de a analiza \i evalua documentele depuse de solicitan[i individual \i\sau în sedin[e comune, îns] orice
decizie a comisiei de evaluare trebuie s] întruneasc] votul a cel pu[in 2\3 dintre membrii s]i.
Atribu[iile Comisiei de evaluare \i selec[ie a proiectelor vor fi stabilite în momentul numirii comisiei prin Dispozi[ia Primarului
Municipiului ZAL}U.
Comisia de solu[ionare a contesta[iilor se compune din 4 membri, astfel: 2 consilieri locali, desemna[i de Consiliul Local
al Municipiului ZAL}U prin hot]râre, 1 membru din aparatul de specialitate al primarului \i 1 secretar care nu are drept de
vot. Membrii comisiei de solu[ionare a contesta[iilor sunt numi[i prin Dispozi[ia Primarului Municipiului ZAL}U. În
componen[a comisiei de solu[ionare a contesta[iilor nu pot fi numi[i membrii care au f]cut parte din comisia de selec[ie.
Contesta[iile se depun în termen de maximum 3 zile lucr]toare de la data aducerii la cuno\tin[a solicitan[ilor a rezultatului selec[iei.
Contesta[iile se solu[ioneaz] în termen de maximum 5 zile lucr]toare de la data expir]rii termenului pentru depunerea
contesta[iilor.
Documenta[iile de solicitare a finan[]rii vor fi comunicate de urgen[], pe m]sura înregistr]rii, secretarului comisiei de
evaluare \i selec[ionare. Comisia de evaluare nu va evalua cererile de finan[are a proiectelor înregistrate dup] termenul limit]
corespunz]tor sesiunii de selec[ie a proiectelor. Comisia de evaluare va transmite solicitan[ilor faptul c] cererea de finan[are
este tardiv] în raport cu termenul de depunere.
În urma evalu]rii eligibilit][ii \i admiterii în Program a solicitan[ilor, comisia de evaluare \i selec[ie va întocmi un raport
cuprinzând proiectele eligibile \i propunerile de atribuire a contractelor de finan[are, care va fi supus spre aprobare Consiliului
Local al Municipiului ZAL}U.
În func[ie de suma alocat] în buget \i de num]rul proiectelor declarate eligibile, se va întocmi proiectul de hot]râre
privind propunerea de repartizare \i alocare a sprijinului financiar pentru unit][ile de cult solicitante.
Suma poate fi repartizat] procentual în func[ie de num]rul de enoria\i ai cultului de care apar[ine unitatea de cult solicitant], în
limita bugetului aprobat.
Dup] aprobarea hot]rârii men[ionate mai sus, de c]tre Consiliul Local al Municipiului ZAL}U se vor comunica unit][ilor de cult:
contractul de finan[are, modelul de raportare \i documentele pe baza c]rora se acord] sprijinul financiar aprobat, precum \i cele
referitoare la justificarea sumelor cheltuite.
În termen de maximum 10 zile de la primirea contractului de finan[are nerambursabil], beneficiarul îl va remite autorit][ii
finan[atoare completat, semnat \i \tampilat în 2 exemplare originale.
6.5 Alocarea sprijinului financiar
Pentru a intra în posesia fondurilor alocate, unitatea de cult beneficiar] a sprijinului financiar va transmite finan[atorului
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urm]toarele documente care stau la baza cheltuielilor angajate:
1.pe m]sura derul]rii proiectului, beneficiarul va solicita virarea sumei aferente cheltuielilor efectuate pân] la acea dat],
în baza documentelor justificative depuse(copii contracte, facturi, extrase bancare, ordine de plat], chitan[e, etc. - certificate
conform cu originalul).
În termen de maxim 30 de zile dup] verificarea documenta[iei depuse, finan[atorul va vira suma solicitat] de beneficiar;
2.dac] cheltuielile pentru care a fost solicitat] suma se achit] dup] încasarea acesteia de la autoritatea finan[atoare,
beneficiarul se oblig] s] depun] copii, certificate conform cu originalul, de pe documentele care atest] efectuarea pl][ii(copii
extrase bancare, ordine de plat], chitan[e, etc.), care vor fi centralizate în Raportul de justificare.
3.beneficiarii vor putea solicita o nou] tran\](pân] la nivelul contractului de finan[are) numai dup] justificarea efectu]rii
pl][ii pentru suma primit] anterior \i în conformitate cu prevederile men[ionate la pct.1 \i 2, în baza documentelor justificative
depuse(copii contracte, facturi, extrase bancare, ordine de plat], chitan[e, etc. - certificate conform cu originalul).
Pentru justificarea sprijinului financiar unitatea de cult beneficiar] va trebui s] [in] cont de urm]toarele aspecte la întocmirea
documentelor justificative:
a)nu se admit la justificare facturi pl]tite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii preceden[i acord]rii
sprijinului financiar, chiar dac] acestea au fost pl]tite dup] primirea acestuia;
b)toate documentele justificative, prezentate în copii xerox vor purta men[iunea *conform cu originalul* \i vor fi certificate
prin aplicarea \tampilei \i semn]turii beneficiarului. Documentele justificative trebuie s] fie întocmite potrivit reglement]rilor
în vigoare privind activitatea financiar-contabil];
c)nu se vor admite la justificare documente ce con[in achizi[ii de materiale, servicii sau lucr]ri, altele decât cele pentru
care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru ob[inerea sprijinului financiar;
d)documentele justificative depuse trebuie s] fie lizibile \i s] nu con[in] \ters]turi sau corecturi. Nu se admit documente
trimise prin fax;
e)chitan[ele care atest] pl][i trebuie s] cuprind] în mod obligatoriu urm]toarele: scopul pl][ii, opera[iunea pentru care se
face plata, num]rul \i data eliber]rii;
f)facturile fiscale aferente lucr]rilor de construc[ii sau repara[ii vor fi înso[ite, dup] caz, de contracte, acte adi[ionale la
contracte, situa[ii de lucr]ri, note privind stadiul lucr]rilor, vizate de dirigin[ii de \antier \i de reprezentantul unit][ii de cult;
g)pentru sprijinul financiar alocat, solicitantul va depune al]turi de documentele justificative \i un raport de justificare a
utiliz]rii sprijinului primit \i a contribu[iei proprii, conform Anexei. nr. 4;
h)documentele justificative \i raportul vor fi transmise în termen de maximum 60 de zile de la primirea sumei, dar nu mai
târziu de data de 30 noiembrie a fiec]rui an.
Unit][ile de cult care nu justific] spirjinul financiar conform termenelor precizate anterior sunt obligate s] restituie
sumele r]mase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.
Prin dispozi[ie, Primarul Municipiului ZAL}U va nominaliza Compartimentul care va verifica realitatea, corectitudinea,
modul de utilizare a finan[]rii acordate \i care va efectua inclusiv vizitele în teren, pentru verificarea, din punct de vedere
tehnic, a lucr]rilor executate.
7. DISPOZI{II FINALE
Sprijinul financiar se acord] pe baza unui contract de finan[are încheiat între Municipiul ZAL}U \i unitatea de cult
beneficiar].
Municipiul ZAL}U dispune efectuarea pl][ii c]tre unitatea de cult, prin virament în contul bancar al acesteia.
Unit][ile de cult beneficiare ale sprijinului financiar acordat din bugetul Municipiului ZAL}U au obliga[ia s] întocmeasc]
\i s] transmit] un raport privind modul de utilizare a fondurilor primite, conform Anexei nr. 4, inclusiv fotografii cu lucr]rile
executate, în termen de maximum 60 de zile de la primirea sumei, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului în care
se acord] finan[area.
În caz de reziliere din culpa beneficiarului contractului de finan[are acesta este obligat s] restituie integral sumele primite,
în termen de 30 de zile de la data rezilierii.
Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarii datoreaz] dobânzi \i penalit][i de întârziere,
conform legisla[iei fiscale în vigoare privind colectarea crean[elor bugetare.
Un beneficiar va putea depune o nou] cerere de alocare a unui sprijin financiar numai în anul calendaristic urm]tor.
La finalul fiec]rui an bugetar Compartimentul de specialitate desemnat de primar prin dispozitie are obliga[ia de a
întocmi un Raport privind modul de utilizare a sumelor acordate \i tipurile de lucr]ri finan[ate în baza contractelor de
finan[are încheiate în conformitate cu prezentul Regulament. Acest Raport va fi adus la cuno\tin[a Consiliului Local al
Municipiului ZAL}U.
Modul de utilizare a sprijinului financiar este supus controlului organelor cu atribu[ii de control prev]zute de lege.
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatur] cu procedura de selec[ie sau derularea contractelor de
finan[are se va transmite de c]tre solicitan[ii finan[]rii sub form] de document scris.
Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii \i al primirii, la registratura Prim]riei Municipiului ZAL}U,
respectiv la adresa : Municipiul ZAL}U, Pia[a Iuliu Maniu, nr. 3, ZAL}U, jude[ul S]laj, cod po\tal : 450016, Compartimentul de
Rela[ii cu Publicul, camera nr. 4.
Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excep[ia documentelor care confirm] primirea.
Prezentul Regulament se completeaz] cu prevederile legale în vigoare, incidente în aceast] materie.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA nr. 121
din 27 aprilie 2017
Privind modificarea art. 1 din Hot]rârea Consiliului Local nr. 18 din 25 ianuarie 2016 privind
aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistreaz] obliga[ii fiscale de plat]
restante \i completarea în sensul aprob]rii procedurii de publicare a listelor
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;
Având în vedere referatul Direc[iei Economice nr. 20015/28.03.2017;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Având în vedere prevederile art. 162 alin 1 \i 2 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur] fiscal];
În baza art. 36 alin. 9 lit. b \i 45 alin. 2 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001;

HOT}R}|TE:
Art.1. Se modific] art. 1 din Hot]rârea Consiliului Local nr. 18 din 25 ianuarie 2016 privind aprobarea plafonului pentru
publicarea debitorilor care înregistreaz] obliga[ii fiscale de plat] restante, urmând a avea urm]torul cuprins:
@@Art. 1. Se aprob] plafonul aferent obliga[iilor de plat] restante fa[] de bugetul local, datorate de persoanele fizice \i
juridice, pentru publicarea pe pagina de internet a listelor cu debitorii, care înregistreaz] obliga[ii fiscale restante, astfel:
- persoane fizice cu crean[e mai mari de 10.000 lei;
- persoane juridice cu crean[e mai mari de 50.000 lei@@
Art. 2. Se aprob] introducerea unui nou articol 11, care va avea urm]torul con[inut:
@@Art. 11. Se aprob] Procedura de publicare a listelor persoanelor fizice \i juridice care înregistreaz] obliga[ii fiscale restante
la bugetul local al Municipiului ZAL}U, precum \i cuantumul acestor obliga[ii conform Anexei nr. 1 la prezenta hot]râre.@@
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia economic] - Serviciul executare crean[e bugetare.
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] - Serviciul executare crean[e bugetare
- 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. 125
din 27 aprilie 2017
privind aprobarea noului Regulament de Organizare \i Func[ionare al Consiliului Local al
Municipiului ZAL}U
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;

Având în vedere: Referatul Direc[iei de Administra[ie Public] Local] nr.23633 din12.04.2017;
Prevederile Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorit][ilor administra[iei publice locale, pentru modificarea
Legii administra[iei publice locale nr. 215/2001, precum \i pentru modificarea \i completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul ale\ilor locali, Legii nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat]; Legii nr. 393\2004 privind
statutul ale\ilor locali; Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 20/2008 privind unele m]suri pentru organizarea \i desf]\urarea
alegerilor pentru autorit][ile administra[iei publice locale \i ale Ordonan[ei Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare \i func[ionare a consiliilor locale,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. a) \i art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
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HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] noul Regulament de Organizare \i Func[ionare al Consiliului Local al Municipiului ZAL}U, conform
Anexei nr. 1 din prezenta hot]râre.
Art.2.Odat] cu intrarea în vigoare a prezentei hot]râri se abroga în totalitate Hot]rârea Consiliului Local nr. 173 din 7
iulie 2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare \i Func[ionare al Consiliului Local al Municipiului ZAL}U.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Administra[ie Public] Local].
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[iile \i serviciile din cadrul Prim]riei Municipiului ZAL}U;
-Consilierii locali.

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.133
din 27 aprilie 2017
privind modificarea Anexei nr.1 a HCL nr.61/17 martie 2017 de aprobare a 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.24.471/19.04.2017,
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];
-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 modific] Punctele I \i II ale Anexei nr. 1 a HCL nr.61\17 martie 2017 astfel c] Programul pentru acordarea
finan[]rilor nerambursabile din bugetul local pentru @@Promovarea sportului de performan[]@@ în anul competi[ional 20172018 \i @@Sportul pentru to[i@@ în anul 2017 va avea continutul prev]zut în Anexa nr.1 parte integrant] din prezenta hotârâre.
Art.2. La data intr]rii 'n vigoare a prezeneti hot]râri se abrog] Anexa nr.1 a HCL 61/17.03.2017 .
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 administra[ie public] local]
-aducerea la cunostin[] public]
-Serviciul Tehnologia Informa[iilor

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.136
din 27 aprilie 2017
privind atribuirea denumirii de @@SALA SPORTURILOR GHEORGHE TADICI @@
obiectivului de interes local Sala Sporturilor-imobil proprietatea public] a Municipiului ZAL}U
situat pe Bdul Mihai Viteazu nr.51 din Municipiului ZAL}U
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;

Având în vedere Referatul Direc[iei Patrimoniu nr.24.218 \ 14.04.2017,
Vâzând prevederile art.2 lit d \i art.3 din OG nr .63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobata prin
Legea nr.48\200 \i ale Ordinului nr. 564 din 31 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de func[ionare a comisiei de
atribuire de denumiri jude[ene, respectiv a municipiului Bucure\ti;
"n conformitate cu Avizul nr.2 din data de 21.04.2017 al Comisiei jude[ene de atribuire de denumiri.
În temeiul art. 36 alin. 2 lit.@@c@@ \i alin.5 lit.d, art.120 \i art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se atribuie denumirea de @@SALA SPORTURILOR GHEORGHE TADICI@@ obiectivului de interes local Sala
Sporturilor-imobil proprietatea public] a Municipiului ZAL}U, situat pe Bdul Mihai Viteazu, nr.51, din Municipiului
ZAL}U \i inscris 'n CF 7630\N ZAL}U,nr.cad.7128 ZAL}U.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia patrimoniu.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Primarul Municipiului ZAL}U
-Serviciul fond funciar, Direc[ia administra[ie public] local]
-Direc[ia public] comunitara de evidenta a persoanelor
-Direc[ia Economic], Patrimoniu,Corp control \i Tehnica
-mass-media locala,OCPI S]laj,
-Direc[ia urbanism, Centrul de rela[ii cu publicul
-Poli[ia Local] ZAL}U,
-DGADP, SC Citadin ZAL}U SRL.

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian

*NOT}:
Anexele la Hot]r`ri pot fi consultate la sediul Prim]riei Municipiului Zal]u de c]tre persoanele interesate sau pe siteul institu[iei www.zalausj.ro la Sec[iunea Consiliul local/Hot]r`rile Consiliului local
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