MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVII, Nr.25
(serie nou])

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

12 iunie 2017

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA nr. 148 din 25 mai 2017 privind aprobarea amplas]rii la intr]rile/ie\irile din
unitatea administrativ-teritorial] municipiul Zal]u de indicatoare inscrip[ionate trilingv cu
denumirile istorice ale ora\ului: Zal]u, Zilah, Zillenmarkt, respectiv în \ase limbi a mesajului
@@Bine a[i venit!@@/@@La revedere!@@
HOT}RÂRE nr.150 din 25 mai 2017 privind aprobarea noului Stat de Func[ii \i noului
Regulament de Organizare \i func[ionare al Cre\ei Voinicel - Zal]u
HOT}RÂREA nr.164 din 25 mai 2017 privind aprobarea Planului Anual de ac[iune pe anul
2017 a Serviciilor Sociale administrate \i subven[ionate din bugetul Consiliului Local al
Municipiului Zal]u \i activitatea Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u
HOT}RÂREA nr.169 din 25 mai 2017 privind modificarea Regulamentului privind
desf]\urarea circula[iei vehiculelor pentru transportul de m]rfuri, ori pentru efectuarea de
servicii sau lucr]ri în Municipiul Zal]u, Regulament aprobat prin HCL nr.73/30.03.2017
HOT}RÂREA nr.171 din 25 mai 2017 privind modificarea Regulamentului privind acordarea
de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care au sediul pe raza Municipiului
Zal]u, Regulament aprobat prin HCL nr.112/27.04.2017
HOT}RÂREA nr.174 din 25 mai 2017 privind modificarea HCL nr. 226/13.09.2010
referitoare la tarifele la biletele \i abonamentele pentru transportul public local de c]l]tori
practicate 'n Municipiul Zal]u \i de aprobare a noului Regulament de acordare \i plata a
abonamentelor pentru transportul urban cu mijloace de transport local 'n comun pentru
persoanele cu handicap \i 'nso[itorii acestora
HOT}RÂREA NR. 177 din 6 iunie 2017 privind aprobarea modului de calcul al chiriilor
pentru locuin[ele pentru tineri destinate închirierii, realizate în condi[iile Legii nr. 152/1998
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA nr.148
din 25 mai 2017
privind aprobarea amplas]rii la intr]rile/ie\irile din unitatea administrativ-teritorial] municipiul
Zal]u de indicatoare inscrip[ionate trilingv cu denumirile istorice ale ora\ului: Zal]u, Zilah,
Zillenmarkt, respectiv în \ase limbi a mesajului @@Bine a[i venit!@@/@@La revedere!@@
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
-Raportul @@privind fundamentarea elabor]rii proiectului de hot]râre având ca obiect aprobarea mont]rii la limitele perimetrului administrativteritorial a municipiului Zal]u de indicatoare inscrip[ionate trilingv cu denumirile istorice ale ora\ului: Zal]u, Zilah, Zillenmarkt, respectiv în \ase
limbi a mesajului @@Bine a[i venit!@@ la intrarea în municipiu, respectiv @@La revedere@@ la ie\irea din municipiu@@, întocmit \i semnat de consilierii locali
Bogdan Zsolt, Fazakas Nicolae \i Lakatos Alexandru, prin care se justific] oportunitatea adopt]rii acestei decizii la nivelul municipiului Zal]u;
-Referatul DAPL-Serviciul juridic contencios nr.19710/27.03.2017;
-Prevederile art.4 pct.2 \i art.11 pct.3 din Legea nr.33/1995 pentru ratificarea Conven[iei-cadru pentru protec[ia minorit][ilor na[ionale,
încheiat] la Strasbourg la 1 februarie 1995;
-Prevederile art.1 alin.(1), (2) \i art.15 alin.(1), (3) din Legea nr.113/1996 pentru ratificarea Tratatului de în[elegere, cooperare \i bun]
vecin]tate dintre România \i Republica Ungar], semnat la Timi\oara la 16 septembrie 1996;
-V]zând dispozi[iile art.76 alin.(2) \i (4) din legea nr.215/2001 a administra[iei publice locale, precum \i dispozi[iile art.4, art.10 alin.(2) \i
art.11 alin.(1) \i (2) din H.G nr.1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozi[iilor privitoare la dreptul cet][enilor apar[inând unei
minorit][i na[ionale de a folo\i limba matern] în administra[ia public] local], cuprinse în Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001;
-În conformitate ce prevederile art.4 lit.b \i art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional].
În baza art.36 alin.(1), alin.(6) lit.a pct.4, art.45 alin.(1), alin.(6) \i art.115 alin.(1) pct.b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat], cu modific]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] amplasarea la intr]rile/ie\irile din unitatea administrativ-teritorial] municipiul Zal]u de indicatoare inscrip[ionate trilingv cu
denumirile istorice ale ora\ului: Zal]u, Zilah, Zillenmarkt, respectiv în \ase limbi a mesajului @@Bine a[i venit!@@/@@La revedere!@@, conform Anexei
nr.1 parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] DGADP.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Consiliul Jude[ean S]laj;
-Primarul Municipiului Zal]u;
-Direc[ia administra[ie public] local];
-Direc[ia patrimoniu; Direc[ia Urbanism; Direc[ia Economic]; DGADP.

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

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian

HOT}RÂRE nr.150
din 25 mai 2017
privind aprobarea noului Stat de Func[ii \i noului
Regulament de Organizare \i func[ionare al Cre\ei Voinicel - Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- Referatul Cre\ei Voinicel - Zal]u nr.101 din 03.05.2017, înregistrat la Prim]ria Municipiului Zal]u cu nr.27778 din 03.05.2017;
- Referatul de specialitate nr.28613 din 08.05.2017 al Direc[iei Resurse umane, monitorizare unit][i de înv][]mânt, CFG - Serviciul Resurse
Umane, Salarizare;
- Prevederile HG nr.1252/2012 - privind aprobarea Metodologiei de organizare \i func[ionare a cre\elor \i a altor unit][i de educa[ie timpurie
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antepre\colar], prevederile art.2 \i ale art.12 din Legea nr.263/2007 - privind înfiin[area, organizarea \i func[ionarea cre\elor precum;
- În baza art.36 alin.(2) lit.a) \i alin.(3) lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administra[ia public] local], republicat].
În temeiul art.45, alin.1 din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] noul Stat de func[ii \i noul Regulament de Organizare \i func[ionare al Cre\ei Voinicel - Zal]u, conform Anexelor nr.12, care fac parte integrant] din prezenta Hot]râre.
Art. 2. Odat] cu intrarea în vigoare a prezentei Hot]râri se abrog] HCL nr.49 din 26 martie 2012 privind modificarea Statului de func[ii al
Cre\ei Voinicel Zal]u \i Anexa nr.1 la HCL nr.87 din 24 martie 2009 privind aprobarea func[ion]rii Cre\ei Voinicel - serviciu social specializat
pentru cre\terea, îngrijirea \i educarea timpurie a copiilor în vârst] de pân] la 3 ani - din subordinea Consiliului Local al Municipiului Zal]u cu
statut de persoan] juridic] distinct].
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Cre\a Voinicel - Zal]u.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia Economic]
- Direc[ia Resurse umane, monitorizare unit][i de înv][]mânt, CFG
- Cre\a Voinicel - Zal]u

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA nr.164
din 25 mai 2017
privind aprobarea Planului Anual de ac[iune pe anul 2017 a Serviciilor Sociale administrate \i
subven[ionate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Zal]u \i activitatea
Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u,
Având 'n vedere: Adresa Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar] nr.31599 din 18.05.2017 prin care se propune aprobarea Planului
Anual de ac[iune pe anul 2017 a Serviciilor Sociale administrate \i subven[ionate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Zal]u \i
activitatea Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u \i Referatul Direc[iei Administra[ie Public] Zal]u nr.31638 din 19.05.2017,
V]zând prevederile art. 118 din Legea nr. 292/2011-Legea asisten[ei sociale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.a \i lit. d, art. 36 alin. 6 lit. a punctul 2,16 \i 19 \i art. 45 alin.1 din Legea nr. 215 /2001 a
administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] Planul Anual de ac[iune pe anul 2017 a Serviciilor Sociale administrate \i subven[ionate din bugetul Consiliului Local al
Municipiului Zal]u \i activitatea Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u, ce constituie Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] care va aduce la cuno\tin[a
public] prezenta hot]râre prin publicare pe site-ul DASC \i afi\at la avizierul institu[iei.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj,
-Primarul Municipiului Zal]u,
-Direc[ia Economic],
-DASC Zal]u,

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.169
din 25 mai 2017
privind modificarea Regulamentului privind desf]\urarea circula[iei vehiculelor pentru transportul
de m]rfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri în Municipiul Zal]u, Regulament aprobat
prin HCL nr.73/30.03.2017
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere: -Referatul comun al Direc[iei tehnice - SMSCUP -\i al Directiei economice nr.32.086/22.05.2017;
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
-Hot]rârea Consiliului Local nr.73/30.03.2017 de aprobare a Regulamentului privind desf]\urarea circula[iei vehiculelor pentru transportul
de m]rfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri în Municipiul Zal]u,
-[inând cont de prevederile art.21 alin.(3)-(6) \i art.44 alin.(2), alin.(5) din O.G nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicat],
precum \i de prevederile art.5 alin.(7) din O.U.G nr.195/2002 privind circula[ia pe drumurile publice, republicat].
-În conformitate ce prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional].
În baza art.36 alin.(1) \i alin.(4) lit.c, art.45 alin.(2) lit.c \i art.115 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat] cu
modific]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1.Se modific] Regulamentul privind desf]\urarea circula[iei vehiculelor pentru transportul de m]rfuri, ori pentru efectuarea de servicii
sau lucr]ri în Municipiul Zal]u, Anexa nr.1 a HCL 73/30.03.2017 astfel:
1.Completarea pct 1-Zona destinata traficului greu \i de tranzit, subpunctul 1.2. a art. 5, a Anexei nr.2- PLT verso \i a Anexei nr.3 -Cerere
verso, prin introducerea str]zii Fabricii \i a tronsonului str]zii S. B]rnu[iu cuprins 'ntre intersectia cu str. Industriei \i str. Lt. col. Pretorian, la
subpunctul 1.2 .
2.Completarea art. 9., alin(1), acesta urm`nd a avea urm]torul con[inut:
@@ART.9.(1) Sunt denumite @@permise de libera trecere@@ (PLT), 'nscrisurile tipizate eliberate de Prim]ria Municipiului Zal]u cu valabilitate
de o lun] sau un an, iar 'n cazul celor cu valabilitate de o zi - documentul de plat] eliberat cu ocazia pl][ii tarifului 'n numerar la caseriile serviciilor
de impozite \i taxe ale Prim]riei Municipiului Zal]u, documentul eliberat 'n cazul pl][ii on-line, prin accesarea site-ului www.zalausjro,
sec[iunea pl]te\te on-line, precum \i bonul fiscal/ instrumentul de plat] eliberat de sta[iile de comercializare carburan[i care au 'ncheiat contracte
de prest]ri servicii pentru eliberarea acestora cu Prim]ria Municipiului Zal]u, care confer] posesorului dreptul de circulatie 'n zonele 'n care
accesul este restrictionat conform art. 6, alin.1, din prezentul Regulament.@@
3.Modificarea art. 10, alin(1), acesta urm`nd a avea urm]torul con[inut \i completarea art.10 cu alin.1^1, care va avea urm]torul con[inut:
@@ Art.10 (1)Permisele de libera trecere cu valabilitate de o zi vor avea înscrise în mod obligatoriu urm]toarele:
a) emitent
b) nr, data \i ora emiterii documentului;
c) de[inatorul;
c) num]rul de 'nmatriculare / 'nregistrare al vehiculului;
d) masa total] maxim] autorizat] a vehiculului;
e)zona 'n care este permis] circula[ia;
f) interzicere acces pentru zona zero 'n intervalul 7-8,30 \i 14,30-17,00;
g) tariful încasat;
(1)^1 Permisele de libera trecere cu valabilitate de o o lun] sau un an vor avea înscrise în mod obligatoriu urm]toarele:
a) emitent
b) nr \i data emiterii documentului;
c) de[inatorul;
d) num]rul de 'nmatriculare / 'nregistrare al vehiculului;
e) masa total] maxim] autorizat] a vehiculului;
f)zona 'n care este permis] circula[ia;
g) perioada de valabilitate a PLT;
h) programul 'n care este permisa circulatia;
i) interzicere acces pentru zona zero 'n intervalul 7-8,30 \i 14,30-17,00;
i) tariful încasat;
4.Modificarea art.13, alineatul 1, acesta urm`nd a avea urm]torul con[inut:
@@Art.13.(1)Solicitan[ii, în vederea eliberarii, la sediul Prim]riei Municipiului Zal]u, din Pia[a Iuliu Maniu, nr.3, a PLT-urilor tipizate, conform
modelului prev]zut 'n Anexa nr.2, cu valabilitate de o lun] sau un an, vor prezenta urm]toarele documente:
- cerere conform formularului prev]zut 'n Anexa nr.3;
-copie de pe Certificatul de 'nmatriculare/ înregistrare al autovehiculului;
-copie de pe Certificatul de înmatriculare al societ][ii comerciale, în cazul în care se solicit] o durat] de un an;
- dovada achit]rii tarifului; @@
5.Completarea art. 15, alin. 1, acesta urm`nd a avea urm]torul con[inut:
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@@ART.15( 1) Direc[ia Tehnica-Serviciul SMSCUP 'n cazul eliber]rii PLT tipizate, conform modelului prev]zut 'n Anexa nr.2, cu
valabilitate de o lun] sau un an, vor analiza cererile depuse \i vor asigura eliberarea de c]tre Prim]ria Municipiului Zal]u a PLT, 'n condi[iile
prezentului Regulament. @@
6.Completarea art.26, cu urm]toarea categorie de vehicule exceptate de la detinerea PLT:
@@-vehicule apar[inand operatorilor de servicii de utilit][i publice la care Municipiul Zal]u este ac[ionar majoritar/asociat majoritar, pentru
servicile desfasurate 'n cadrul contractelor de delegare a gestiuni/hot]r`rilor de dare 'n administrare.@@
7. Modificarea Anexei nr.1 a Regulamentului -Tarife de eliberare a permiselor de libera trecere (PLT) 'n Municipiul Zal]u,, 'n sensul
diminu]rii tarifelor, conform Anexei nr.1 ce face parte integrant] din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] Direc[ia tehnic], SC Citadin Zal]u SRL, Direc[ia Economic].
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Primarul Municipiului Zal]u;
-Direc[ia administra[ie public] local]; Poli[ia Local] Zal]u, DGADP,
-Direc[ia patrimoniu, Direc[ia economic], Direc[ia tehnic]; SC Citadin Zal]u SRL,
- Poli[ia Municipiului Zal]u, Aducerea la cuno\tin[a public].

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian

Anex]
la Hot]r`rea nr.169
din 25 mai 2017
I. În Municipiul Zal]u se stabilesc urm]toarele tarife pentru eliberarea permiselor de libera trecere pentru circula[ia
vehiculelor destinate transportului de marfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri, care au masa total] maxim]
autorizat] peste limita admis] pe zone.
MASA TOTAL}

TARIFUL ZILNIC

TARIFUL LUNAR

TARIFUL ANUAL

MAXIM}
AUTORIZAT} A
VEHICULULUI
TONE

LEI

LEI

Valabilitate 24 de ore de la data \i

Program de

ora eliberarii

zi

LEI

Program de noapte

Program

Program de

de zi

noapte

ZONA 0 CENTRALA
Între 3,5 \i 7,5

20

200

100

2000

1000

Între 7,5-12,50

30

300

150

3000

1500

40

400

200

4000

2000

70

700

350

7000

3500

150

1500

750

15000

7500

inclusiv
Peste 12,5-16,0
inclusiv
Peste 16-22,50
inclusiv
Peste 22,5 to

ZONA 1

Între 7,5- 12,50

Valabilitate 24 de ore de la data \i

Program de

ora eliberarii

zi

Program de noapte

Program

Program de

de zi

noapte

15

150

75

1500

750

20

200

100

2000

1000

30

300

150

3000

1500

50

500

250

5000

2500

150

1500

750

15000

7500

inclusiv
Peste 12,5-16,0
inclusiv
Peste 16-22,50
inclusiv
Peste 22,5 -40,00
inclusiv
Peste 40,00
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA nr.171
din 25 mai 2017
privind modificarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase
recunoscute de lege, care au sediul pe raza Municipiului Zal]u,
Regulament aprobat prin HCL nr.112/27.04.2017
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere: Referatul Direc[iei Economice nr.32.312/23.05.2017, Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local \i
Solicitarea Institu[iei Prefectului Jude[ului S]laj nr.4519/22.05.2017,
V]zând prevederile HCL nr.112/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase
recunoscute de lege, care au sediul pe raza Municipiului Zal]u,
Dispozi[iile art. 3 alin. 3 \i art. 4 din OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând
cultelor religioase recunoscute din România cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, art. 4 alin. 2 lit. a \i b, art. 5, art. 14-16 din HG nr. 1470/
2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OG nr. 82/ 2001, art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice
locale, Legea nr. 350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit][i nonprofit de interes general
V]zând dispozi[iile art.36 alin. 2 lit. d) \i alin.6 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 modific] Regulamentul privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care au sediul pe raza
Municipiului Zal]u, dup] cum urmeaz]:
1) Se elimin] sintagma @@cu excep[ia eparhiilor@@ din întreg textul Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase
recunoscute de lege, care au sediul pe raza Municipiului Zal]u (Anexa nr.1 a HCL 112/2017 );
2) Se completeaz] Regulamentulul la pct.2 cu urm]torul alineat ultim:
@@Alocarea de fonduri de la bugetul local al Municipiului Zal]u pentru eparhii se va face în condi[iile legisla[iei în vigoare (OG nr. 82/2001
\i Hot]rârea nr. 1470/2002 cu modific]rile \i complet]rile ulterioare) \i a prezentului Regulament.@@
3) Se completeaz] Capitolului 2. @@Cadrul legislativ privind acordarea de sprijin financiar@@ la alineatul 2 cu temeiul legal stipulat de litera
g) a art. 4, alin.2 din Hot]rârea 1470/2002;
Art.2.Se republic] Regulamentul privind acordarea de sprijin financiar unit][ilor de cult din Municipiul Zal]u, apar[inând cultelor religioase
recunoscute din România ca urmare a acestor modific]ri, potrivit Anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia economic].
Art.4 . Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj,
-Primarul Municipiului Zal]u,
-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

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian

HOT}RÂREA nr.174
din 25 mai 2017
privind modificarea HCL nr. 226/13.09.2010 referitoare la tarifele la biletele \i abonamentele pentru
transportul public local de c]l]tori practicate 'n Municipiul Zal]u \i de aprobare a noului
Regulament de acordare \i plata a abonamentelor pentru transportul urban cu mijloace de transport
local 'n comun pentru persoanele cu handicap \i 'nso[itorii acestora
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere: Referatul Direc[iei tehnice nr.32.322/23.05.2017, Solicitarile SC TRANSURBIS SA cu nr.769 din 21.04.2017, respectiv
cu nr.985/23.05.2017 precum \i Adresa nr.7832/18.05.2017 a DASC Zal]u,
V]zând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
În conformitate cu prevederileart.23 ale Legii 448/2006, republicat], privind protec[ia \i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale
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art.17,42 \i urmatoatele din Legea nr.92/2007 privind serviciiile de transport public,
În conformitate ce prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional],
V]zând dispozi[iile art.36 alin. 2 lit. A \i d) \i alin.6 lit.a pct.2,14 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 modific] pct.4 al.art.1 din HCL 226/13.09.2010 privind aprobarea modific]rii tarifelor la bilete \i abonamente
pentru transportul public local de c]l]tori practicate 'n Municipiul Zal]u, \i art.2, lit.B, punct.2 a din HCL 24/13.02.2012,
acestea urm`nd a avea urm]torul cuprins:
Specifica[ie

UM

Persoane cu handicap grav \i
accentuat, ’nso[itori \i asisten[i
personali ai acestora, ’n cond art
23 din Lg 448/2006 rep.

Nivelul aprobat ( TVA inclus), lei

Legitima[ie pentru

60,0

transportul urban
eliberata de DGASPCJ

Art.2. Aprobarea noului Regulament privind acordarea gratuit][ii transportului pe mijloacele de transport în comun efectuat în Municipiul
Zal]u pentru persoanele cu handicap grav \i accentuat precum \i pentru înso[itorii acestor categorii de persoane, cu domiciliul sau re\edin[a pe
raza municipiului Zal]u, Regulament ce constituie Anexa nr.1 la prezenta hot]râre.
Acordarea facility][ilor pentru persoanele cu handicap grav \i accentuat, 'nsotitori \i asisten[i personali ai acestora, 'n condi[iile ar.t 23 din
Lg 448/2006 republicat], care de[in Legitima[ie pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafa[] eliberat] de direc[iile
generale de asisten[] social] \i protec[ia copilului jude[ene(DGASPC) se va face pe baza listelor comunicate lunar de DGASPC S]laj c]tre
DASC Zal]u \i emiterea 'n baza acestor liste a unei comenzi c]tre operatorul de servicii publice, conform prevederilor Regulamentului Anexa
nr. 1 la prezenta hot]râre.
Art.3.Încep`nd cu intrarea 'n vigoare a prezentei hot]r`ri se abrog] HCL 115/28.05. 2015.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia tehnic] \i DASC Zal]u .
Art.5 . Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj,
-Primarul Municipiului Zal]u,
-DASC Zal]u, SC Transurbis SA,DGASPC Salaj
- 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

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 177
din 6 iunie 2017
privind aprobarea modului de calcul al chiriilor pentru locuin[ele pentru tineri destinate
închirierii, realizate în condi[iile Legii nr. 152/1998
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Patrimoniu nr. 32391 din 23.05.2017;
- Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
- Prevederile art. 15 alin. (23) - (27) din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiin[area Agen[iei Na[ionale pentru Locuin[e \i ANEXA 16 la normele
metodologice;
- Dispozi[iile art. 8 alin. (2) - (13) din Legea nr. 152/1998 privind înfiin[area Agen[iei Na[ionale de Locuin[e, republicat];
- Prevederile art. 20 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protec[ia \i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare; prevederile Hot]rârii nr. 2139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea \i duratele normale de func[ionare a mijloacelor fixe; prevederile Legii nr. 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na[ional;
- În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit.d), alin. (6), lit. (a) - pct.17, art. 45 alin.(2), art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea
nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
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HOT}R}|TE:
Art.1. Aprobarea modului de calcul al chiriilor pentru locuin[ele pentru tineri destinate închirierii, realizate în condi[iile
Legii nr. 152/1998, conform modelului din Anexa nr. 16 la HG nr. 962/2001, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, pentru
locuin[ele ANL, astfel:
Cuantumul chiriei nete anuale se determin] prin însumarea urm]toarelor elemente de baz]:
a) Recuperarea investi[iei - (amortizarea) reprezint] valoarea de înlocuire a construc[iei raportat] la durata normat],
respectiv 60 de ani;
b) Valoarea cheltuielilor de între[inere curent], repara[ii curente, repara[ii capitale \i administrare - 0,8% din valoarea de
înlocuire a construc[iei;
c) Cota autorit][ii publice (beneficiu) - 0,5% din valoarea de înlocuire a construc[iei pentru tinerii trecu[i de 35 de ani;
Art.2. Ponderarea chiriilor cu coeficientul 1,00 pentru chiria\ii care nu depun înscrisurile solicitate în termenul \i în
forma cerut] (venitul brut lunar) pentru fiecare din membrii familiei.
Chiria lunar] se stabile\te pornindu-se de la chiria net] anual] raportat la num]rul de luni, care se pondereaz] succesiv cu
coeficientul de ponderare în func[ie de rangul localit][ii (mun. Zal]u -rang II, coeficient - 0,8), coeficientul de ponderare dup]
anul recep[iei locuin[ei (0,85 pentru bl. O3 \i bl. O4; 0,9 pentru bl. IAIFO \i bl. DM-uri) \i cu coeficientul de ponderare pe
venit (0,8 - dac] venitul brut pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul de baz] minim brut pe [ar] garantat în
plat], 0,90 când venitul brut pe membru de familie este mai mare decât salariul de baz] minim brut pe [ar] garantat în plat]
dar care nu dep]\e\te cu 100% salariul minim brut pe [ar] garantat în plat] \i 1,00 în situa[ia în care venitul brut pe membru
de familie este mai mare cu 100% salariul de baz] minim brut pe [ar] garantat în plat]).
Art.3. Chiriile se datoreaz] de la data intr]rii în vigoare a Hot]rârii Guvernului nr. 304/2017 privind modificarea \i
completarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiin[area Agen[iei
Na[ionale pentru Locuin[e, aprobate prin Hot]rârea Guvernului nr. 962/2001, respectiv 12.05.2017.
Art.4. Abrogarea art. 1 \i 2 din HCL nr. 340/22 decembrie 2016 privind aprobarea modului de calcul al chiriilor pentru
locuin[ele pentru tineri destinate închirierii, realizate în condi[iile Legii nr. 152/1998.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Patrimoniu care va aduce la cuno\tin[a
persoanelor interesate prezenta hot]râre.
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia Patrimoniu;
- Prin afi\are la sediul Prim]riei Municipiului Zal]u \i postare pe site-ul Municipiului Zal]u.

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian
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