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

25 iulie 2017

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr.48 din 30 mai 2017 privind completarea domeniului public de interes local cu un teren aferent Gradini[ei
Prichindel din ora\ul JIBOU

2

HOT}RÂREA nr.50 din 30 mai 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici \i a documenta[iilor faza DALI
pentru lucr]rile privind @@Modernizarea iluminatului public în ora\ul JIBOU \i satele apar[in]toare

3

HOT}RÂREA nr.49 din 30 mai 2017 privind trecerera unui imobil din domeniul public al Statului Roman \i administrarea
Companiei de C]i Ferate CFR în domeniului public de interes local \i administrarea Consiliului local

2

HOT}RÂREA nr.51 din 30 mai 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici \i a documenta[iilor faza DALI pentru
lucr]rile de reabilitare \i modernizare a str]zilor T.Vladimirescu \i Odorheiului din ora\ul Jibou

4

HOT}RÂREA nr.53 din 30 mai 2017 privind aprobarea utiliz]rii sumei de 5.000 lei pentru achizi[ionarea unor
servicii juridice

5

HOT}RÂREA nr 52 din 30 mai 2017 privind suplimentarea unui post în regim contractual în cadrul compartimentului Management
de proiecte \i achizi[ii publice, aprobarea Organigramei \i a Statului de func[ii al UAT ora\ Jibou

5

HOT}RÂREA nr.54 din 30 mai 2017 privind aprobarea utiliz]rii sumei de 5.000 lei pentru manifest]rile dedicate Zilei de

6

HOT}RÂREA nr 55 din 30 mai 2017 privind alegerea pre\edintelui de \edin[] pentru conducerea \edin[elor Consiliului local
în luna iunie 2017

7

HOT}RÂREA nr 58 din 22 iunie 2017 prin care se ia act de demisiile domnilor consilieri Mure\an Augustin \i {elea Mure\an
Valentin din Consiliul de administra[ie la Spitalul Or]\enesc Jibou \i se declar] locurile vacante

8

HOT}RÂREA nr.60 din 27 iunie 2017 privind alocarea sumei de 5.000 lei solicitat] de c]tre Centrul de Cercet]ri Biologice
Jibou pentru desf]\urarea proiectului @@ Simpozionul Interna[ional de Arte Vizuale -Arta în Gr]din] @@ edi[ia a VI - a în perioada
18-28 iulie 2017

9

1 iunie @@ Ziua Interna[ional] a copiilor @@

HOT}RÂREA nr 57 din 22 iunie 2017 privind alegerea pre\edintelui de \edin[] pentru conducerea \edintei de îndat] a
Consiliului local din 22 iunie 2017

HOT}RÂREA nr. 59 din 27 iunie 2017 privind vir]ri de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar

HOT}RÂREA nr.61 din 27 iunie 2017 privind schimbarea destina[iei apartamentului nr.7 din blocul G2 din spa[iu de locuit
în spa[iu de birou consiliere cet][eni

7

8
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HOT}RÂREA nr.62 din 27 iunie 2017 privind alegerea pre\edintelui de \edin[] pentru conducerea \edin[elor Consiliului local din
luna iulie 2017

10

HOT}RÂREA nr. 64 din 27 iunie 2017 privind aprobarea organiz]rii licita[iei publice deschise cu strigare pentru închirierea
unei suprafe[e de 1 mp spa[iu situat 'n incinta Prim]riei Ora\ului Jibou (parter) pentru amplasare aparat de cafea

11

HOT}RÂREA nr. 63 din 27 iunie 2017 privind prelungirea duratei mandatului administratorului Societ][ii Parc Industrial
S.R.L. pe perioada mandatului actual al Consiliului local

10

HOT}RÂREA nr.65 din 27 iunie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici \i a documenta[iilor, faza DALI,
pentru lucr]rile de @@Reabilitare termic] a blocurilor de locuin[e O1 \i O2 situate în ora\ul Jibou str. Garoafelor @@
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.48
din 30 mai 2017
privind completarea domeniului public de interes local cu un teren aferent
Gradini[ei Prichindel din ora\ul JIBOU
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
-raportul de specialitate nr.6235 din 22.05 2017 al Compartimentului urbanism, administrarea domeniului public \i
privat al UAT ora\ Jibou;
-expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.3 alin 4 din legea nr 213/1998 privind proprietatea public], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit. c si art. 45 alin 3 din Legea nr.215/2001 a administra[iei publice locale, republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se completeaz] domeniul public de interes local al ora\ului Jibou, Sec[iunea Bunuri Imobile prin includerea
suprafe[ei de 3394 mp teren aferent Gradini[ei Prichindel din ora\ul JIBOU potrivit anexei, care face parte integrant] din
prezenta hot]r`re.Valoarea terenului este de 153.000 lei.
Gr]dini[a Prichindel face parte din domeniul public de interes local potrivit Anexei nr.4 la HG nr 966/2002-Inventarul
bunurilor care apar[in domeniului public al ora\ului Jibou, fiind înscris] la pozi[ia nr.8 cod 1.5.1.
La aceast] pozi[ie este înscris] Gr]dini[a de copii nr.1, situat] în strada Parcului nr.3/c.
Denumirile de Gradini[] nr.1 a fost înlocuit] cu Gr]dini[a Prichindel, iar strada Parcului a fost redenumit ca fiind Wsselenyi
Miklos, acestea fiind modificate prin hot]râri ale Consiliului local.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire se 'ncredin[eaz] domnul Primar.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Domnul Primar
- Compartimentul buget, finan[e, contabilitate
- Compartimentul urbanism
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.49
din 30 mai 2017
privind trecerera unui imobil din domeniul public al Statului Roman \i administrarea Companiei
de C]i Ferate CFR în domeniului public de interes local \i administrarea Consiliului local
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
-raportul de specialitate nr.6574 din 30.05.2017 al compartimentului urbanism, administrarea domeniului public \i privat
al UAT ora\ Jibou privind propunerea de trecerera unui imobil din domeniul public al Statului Roman \i administrarea
Companiei de C]i Ferate CFR în domeniului public de interes local \i administrarea Consiliului local. Imobilul se compune
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din drum de acces în suprafa[] de 5493 mp în Parcul Industrial \i Parcul G]rii în suprafa[] de 4459 mp identificat cu nr
cadastral 51.398 Jibou întabulat în baza HG 1705/29/11/2006 (Anexa nr.16 la HG nr 1705/2006 actualizat] )
-expunerea de motive a domnului primar privind necesitatea \i oportunitatea promov]rii proiectului de hot]râre, avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.9 alin (1) al Legii nr 213/1998 privind proprietatea public], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare.
În temeiul prevederilor art.36 alin(2) lit. c. \i art.45 alin (3) din Legea nr.215/2001 a administra[iei publice locale,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] trecerera unui imobil din domeniul public al Statului Roman \i administrarea Companiei de C]i Ferate
CFR în domeniului public de interes local \i administrarea Consiliului Local al Ora\ului Jibou. Imobilul se compune din
drum de acces, în suprafa[] de 5493 mp în Parcul Industrial \i Parcul G]rii în suprafa[] de 4459 mp, potrivit anexei, cu
respectarea procedurilor prev]zute de lege.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se 'ncredin[eaz] domnul Primar.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Domnul Primar
- Compartimentul buget, finan[e, contabilitate
- Compartimentul urbanism
- Compania de C]i Ferate Cluj
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Mass-media

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.50
din 30 mai 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici \i a documenta[iilor, faza DALI, pentru
lucr]rile privind @@Modernizarea iluminatului public în ora\ul JIBOU \i satele apar[in]toare@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
-raportul de specialitate nr 6250 din 22.05 2017 al Compartimentului investi[ii, managementul proiectelor;
-expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
-potrivit prevederilor art.44 alin 1 din legea nr 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin( 2) lit. b, coroborat cu alin.4 lit. d, din Legea 215/2001 a administra[iei publice
locale, republicat].
În temeiul prevederilor art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001a administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] indicatorii tehnico-economici \i a documenta[iilor faza DALI pentru lucr]rile privind @@Modernizarea
iluminatului public în ora\ul JIBOU \i satele apar[inatoare@@ astfel:
a) Valoarea total] a investi[iei este de 2.472.570,66 lei, la care se adaug] TVA în valoare de 469.788,40 lei
Din care C+M 2.092.639,97 lei la care se adaug] TVA în valoare de 397.601,60 lei
b) Indicatori de operare \i de impact :
Cre\terea num]rului de aparate cu minim.19,6%
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Sc]derea consumului de energie cu minim.27.5%
Durata estimat] de execu[ie a obiectivului de investi[ii este de 5 luni.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] domnul Primar.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Domnul Primar
- Compartimentul buget, finan[e, contabilitate
- Compartimentul investi[ii, managementul proiectelor
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Mass-media

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.51
din 30 mai 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici \i a documenta[iilor, faza DALI, pentru
lucr]rile de reabilitare \i modernizare a str]zilor T.Vladimirescu \i Odorheiului
din ora\ul Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[a ordinar];
Având în vedere:
-raportul de specialitate nr.6252 din 22.05 2017 al Compartimentului investi[ii, managementul proiectelor;
-expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
- potrivit prevederilor art.44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
-'n conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit. b, coroborat cu alin (4) lit. d, din Legea 215/2001 a administra[iei
publice locale, republicat].
În temeiul prevederilor art.45 alin( 3) din Legea nr.215/2001 a administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] indicatorii tehnico-economici \i a documenta[iilor, faza DALI, pentru lucr]rile de reabilitare \i modernizare
a str]zilor T. Vladimirescu \i Odorheiului din ora\ul Jibou, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]r`re.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] domnul primar.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Domnul Primar
- Compartimentul buget, finan[e, contabilitate
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Mass-media

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan
4

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.52
din 30 mai 2017
privind suplimentarea unui post în regim contractual în cadrul compartimentului Management
de proiecte \i achizi[ii publice,aprobarea Organigramei \i a Statului de func[ii al UAT ora\ Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.5859 din 11.05 2017 al compartimentului organizare, salarizare, resurse umene
- expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
- potrivit prevederilor art.III din OUG nr 63/2010 pentru modificarea \i completarea Legii nr 273/2006 privind finan[ele
publice locale,precum \i pentru stabilirea unor m]suri financiare;
- v]zând prevederile Legii nr 284/2010 privind salarizarea unitar] a personalului pl]tit din fonduri publice,cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare, OUG nr 57/2015 privind salarizarea personalului pl]tit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea
unor termene, precum \i unele m]suri fiscal bugetare,cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- potrivit prevederilor Legii nr 53/2003,republicat],Codul Muncii,cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
- 'n conformitate cu prevederile art.36 alin( 2) lit. a, coroborat cu alin (3) lit. b, din Legea nr.215/2001 legea administra[iei
publice locale, republicat].
În temeiul prevederilor art.45 alin( 1), art.115 alin (1) lit. b, din Legea nr.215/2001 a administra[iei publice locale,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] suplimentarea unui post de Inspector de specialitate, de profesie inginer, personal contractual, în cadrul
compartimentului Management de proiecte \i achizi[ii publice,modificarea anexei I la HCL nr.164/20.12.2016 privind
aprobarea Organigramei \i al Statului de func[ii al UAT ora\ Jibou, potrivit Anexelor nr.1 \i 2.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i doamna Tegla\ Rodica inspector Resurse Umane.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Domnul Primar
- Compartimentul buget finan[e contabilitate
- Compartimentul investi[ii, managementul proiectelor \i achizi[ii
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Mass-media

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.53
din 30 mai 2017
privind aprobarea utiliz]rii sumei de 5.000 lei pentru achizi[ionarea unor servicii juridice
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,întrunit în sedin[] ordinar];

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.6212 din 22.05 2017 al secretarului ora\ului Jibou prin care se solicit] alocarea sumei de
5.000 lei pentru achi[zionarea unor servicii juridice în vederea solu[ionarii unor litigii;

5

-expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
-potrivit prevederilor art.1 din OUG nr 26/2012 privind unele m]suri de reducere a cheltuielilor publice \i înt]rirea
disciplinei financiare \i de modifiicare \i completare a unor acte normative.
În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit. c. \i art.45 alin (3) din Legea nr.215/2001 a administra[iei publice locale,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] utilizarea sumei de 5.000 lei pentru achizi[ionarea unor servicii juridice, necesare în vederea solu[ion]rii
unor litigii potrivit raportului de specialitate mai sus men[ionat.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] domnul primar
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Domnul Primar
- Compartimentul buget, finan[e, contabilitate
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Mass-media

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.54
din 30 mai 2017
privind aprobarea utiliz]rii sumei de 5.000 lei pentru manifest]rile dedicate Zilei de 1 iunie
@@ Ziua Interna[ional] a copiilor @@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 6560 din 30.05.2017 al compartimentului contabilitate;
-expunerea de motive a domnului primar privind necesitatea \i oportunitatea promov]rii proiectului de hot]râre, avizele
favorabile ale comisiilor de specialitate.
În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit. c, \i art.45 alin (3) din Legea nr.215/2001 a administra[iei publice locale,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] utilizarea sumei de 5.000 lei pentru manifest]rile dedicate Zilei de 1 iunie @@Ziua Interna[ional] a
copiilor @@. Manifest]rile se vor desf]\ura în perioada 31.05.2017 - 01.06.2017.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se 'ncredin[eaz] domnul Primar.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Domnul Primar
- Compartimentul buget, finan[e, contabilitate
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Mass-media

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan
6

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.55
din 30 mai 2017
privind alegerea pre\edintelui de \edin[] pentru conducerea \edin[elor
Consiliului local în luna iunie 2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare a Consiliului Local;
În temeiul art.39(1), 41 \i 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se alege pre\edinte de \edin[] domnul consilier Cotu[ |tefan pentru conducerea \edin[elor Consiliului local din
luna iunie 2017.
Art.2. Prezenta se comunic] cu:
- Domnul primar
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Dosar \edin[] / dosar hot]râri
- Publicitate
- Persoana prevazut] la art.1.

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr 57
din 22 iunie 2017
privind alegerea pre\edintelui de \edin[] pentru conducerea \edintei de îndat] a Consiliului local
din 22 iunie 2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare a Consiliului local,
expunerea de motive a domnului Primar
În temeiul art. 39(4 ) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],

HOT}R}|TE:

Art.1. Se alege pre\edinte de \edin[] domnul consilier Bujor Ioan pentru conducerea \edin[ei de îndat] a Consiliului local
din 22.06 2017
Art.2. Prezenta se comunic] cu:
- Persoana prevazut] la art.1
- Domnul Primar
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- dosar hot]râri/dosar de \edin[]

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan
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Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.58
din 22 iunie 2017
prin care se ia act de demisiile domnilor consilieri Mure\an Augustin \i {elea Mure\an Valentin din
Consiliul de administra[ie la Spitalul Or]\enesc Jibou \i se declar] locurile vacante
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.7405 /22. 06. 2017 a secretarului ora\ului Jibou prin care Consiliul local este informat despre demisiile
domnilor consilieri Mure\an Augustin \i {elea Mure\an Valentin din Consiliul de administra[ie la Spitalul or]\enesc Jibou desemna[i
potrivit HCL nr 83/2016;
- expunerea de motive a domnului Primar ing. Ghiurco Dan;
- 'n conformitate cu prevederile art.187 din Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul s]n]t][ii, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- potrivit prevederilor art.36 alin (2) lit. d, din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat].
În temeiul art. 39(4 ) \i 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se ia act de demisiile domnilor consilieri Mure\an Augustin \i {elea Mure\an Valentin din Consiliul de administra[ie la Spitalul
Or]\enesc Jibou.
Art.2. Se declar] locurile vacante în Consiliul de administra[ie al Spitalului Ora\enesc Jibou, urmând a fi completate în condi[iile legii.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Persoanele prev]zute la art.1
- Domnul Primar
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Spital Or]\enesc Jibou

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.59
din 27 iunie 2017
privind vir]ri de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.7149din 15.06 2017 al Compartimentului contabilitate;
- expunerea de motive a domnului Primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
- art.49 (4) din legea nr 273/2006 legea finan[elor publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art.36 alin 2 lit. b, coroborat cu prev. art. 36 (4)lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat].
În temeiul art. 39(1 ) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] efectuarea vir]rilor de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar potrivit anexei, parte integrant] din
prezenta hot]r`re.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i doamna Opri\ Dorina, \ef compartiment contabilitate.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar
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- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Biroul Contabilitate
- dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- publicitate /mass-media

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.60
din 27 iunie 2017
privind alocarea sumei de 5.000 lei solicitat] de c]tre Centrul de Cercet]ri Biologice Jibou pentru
desf]\urarea proiectului @@ Simpozionul Interna[ional de Arte Vizuale -Arta în Gr]din] @@
edi[ia a VI a în perioada 18-28 iulie 2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr 7005 din 16.06 2017 al compartimentului contabilitate \i solicitarea de acordare a acestei sume
- expunerea de motive a domnului Primar \i avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
- art.36 alin 9 lit. din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],
În temeiul art. 39 (1 ) si 45 ( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] alocarea sumei de 5.000 lei solicitat] de c]tre Centrul de Cercet]ri Biologice Jibou pentru desf]\urarea proiectului
@@Simpozionul Interna[ional de Arte Vizuale -Arta în Gr]din] @@ edi[ia a VI a în perioada 18-28 iulie 2017
Art..2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i doamna Opri\ Dorina, \ef compartiment contabilitate.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Compartiment Contabilitate
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Centrul de Cercet]ri Biologice @@Vasile Fati @@ Jibou
- Publicitate, mass-media

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.61
din 27 iunie 2017
privind schimbarea destina[iei apartamentului nr.7 din blocul G2 din spa[iu de locuit în spa[iu de
birou consiliere cet][eni
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.7418 din 21.06 2017 al Compartimentului urbanism \i administrarea domeniului public \i privat, prin care se
propune schimbarea destina[iei apartamentului nr.7 din blocul G2, din spa[iu de locuit în spa[iu de birou \i atribuirea/utilizarea acestuia în
cadrul proiectului Servicii Comunitare integrate pentru o via[] de calitate - CIVIC -POCU 20/4/2/102223 dup] semnarea contractului de
finan[are a proiectului;
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- expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
- 'n conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit. b, coroborat cu alin.4 lit. d, din Legea nr.215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat];
În temeiul prevederilor art.45 alin (3) din Legea nr.215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat],

HOT}R}|TE:

Art.1. Se aprob] schimbarea destina[iei apartamentului nr.7 din blocul G2, din spa[iu de locuit în spa[iu de birou pentru consiliere cet][eni.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se 'ncredin[eaz] domnul primar.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Dl. Primar
- Compartimentul buget, finan[e, contabilitate
- Compartimentul investi[ii
- Biroul Urbanism
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Mass-media.

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.62
din 27 iunie 2017
privind alegerea pre\edintelui de \edin[] pentru conducerea \edin[elor Consiliului local din luna iulie 2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou
Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare a Consiliului local.
În temeiul art. 39 (1 ) si 45 ( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],

HOT}R}|TE:

Art.1. Se alege pre\edinte de \edin[] domnul consilier Sarkozi Paul pentru conducerea \edin[elor Consiliului local din
luna iulie 2017.
Art.2. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Dl. Primar
- Persoana prev]zut] la art. 1
- dosar hot]râri/dosar de \edin[]

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.63
din 27 iunie 2017
privind prelungirea duratei mandatului administratorului Societ][ii Parc Industrial S.R.L. pe
perioada mandatului actual al Consiliului local
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
-raportul de specialitate nr.7224 din 16.06 2017 al compartimentului organizare, salarizare, resurse umane;
-expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 a societ][ilor comerciale, OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor
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publice, a actului Constitutiv al societ][ii;
-potrivit prevederilor art.36 alin (2) lit. a, din Legea nr.215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat].
În temeiul prevederilor art.45 alin (3) din Legea nr.215/2001 a administra[iei publice locale, republicat],

HOT}R}|TE:

Art.1. Se aprob] prelungirea duratei mandatului administratorului Societ][ii Parc Industrial SRL. domnul ing. Marian Dores pe perioada
mandatului actual al Consiliului local, potrivit actului adi[ional anexat.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] domnul ing. Marian Dores.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Dl. Primar
- Compartimentul buget,finan[e, contabilitate
- Oficiul Registrul Comer[ului
- SC Parc Industrial SRL
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Mass-media
- Domnul ing. Marian Dores

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr. 64
din 27 iunie 2017
privind aprobarea organiz]rii licita[iei publice deschise cu strigare pentru închirierea unei suprafe[e
de 1 mp spa[iu situat 'n incinta Prim]riei ora\ului Jibou(parter) pentru amplasare aparat de cafea
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[] ordinar] în data de 27.06.2017;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului ora\ului Jibou;
- referatul nr 7008 /16.06. 2017 al Biroului Contabilitate;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1si nr.3 ale Consiliului Local;
- 'n baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art. 36 alin 5,lit.a coroborat cu art. 123 alin 1 si 2 din Legea nr.215/2001, republicat];
"n temeiul art. 45(1,2,3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] organizarea licita[iei publice deschise cu strigare pentru închirierea unei suprafe[e de 1mp spa[iu, situat 'n incinta Prim]riei
ora\ului Jibou, (parter) cu sediul 'n str. 1Decembrie 1918 nr. 4, loc pentru amplasare aparat de cafea.
Spa[iul este proprietate public] a UAT ora\ Jibou potrivit Anexei nr. 4 la HG 966/2002.
Art.2. Se aprob] pre[ul de pornire a licita[iei 5 lei/mp /zi.
Art.3. Se aprob] perioada de închiriere a spa[iului de 1 an de zile cu posibilitatea de prelungire prin acte adi[ionale 'n condi[iile legii.
Art.4. Se aprob] Caietul de sarcini cuprinzând condi[iile de participare la licita[ie, organizarea \i desf]\urarea licita[iei, conform anexei,
parte integranta din prezenta hot]râre.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl.primar \i comisia de evaluare a ofertelor 'n vederea desf]\urarii licita[iei.
Art.6. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Biroul buget, finan[e, contabilitate
- Biroul urbanism
- Dl.Primar
- Dosar hot]râri / dosar de \edin[]
- Publicitate, mass -media.

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan
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Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr. 65
din 27 iunie 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici \i a documenta[iilor, faza DALI, pentru
lucr]rile de @@Reabilitare termic] a blocurilor de locuin[e O1 \i O2
situate în ora\ul Jibou str. Garoafelor @@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr 7468 din 23.06 2017 al compartimentului investi[ii, managementul proiectelor;
- expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
- potrivit prevederilor art.44 alin (1) din legea nr 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- 'n conformitate cu prevederile art.36 alin )2) lit. b, coroborat cu alin.4 lit. d, din Legea nr.215/2001 a administra[iei
publice locale, republicat].
În temeiul prevederilor art.45 alin( 3 ) din Legea nr.215/2001 a administra[iei publice locale, republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] indicatorii tehnico-economici \i documenta[iile faza DALI pentru lucr]rile de Reabilitare termic] a
blocurilor de locuin[e O1 si O2 situate în ora\ul Jibou str. Garoafelor conform anexei parte integranta din prezenta.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] domnul Primar.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Dl. Primar
- Compartimentul buget finan[e contabilitate
- Compartimentul investi[ii, managementul proiectelor
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]
- Mass-media.

Pre\edinte de \edin[]
Alma\ Ioan

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

*Not]: Anexele la Hot]r`ri pot fi consultate pe site-ul Prim]riei Ora\ului Jibou - www.primariajibou.ro - la Sec[iunea
Proiecte \i hot]râri ale Consiliului Local.
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