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

18 iunie 2018

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
ZAL}U
HOT}RÂREA NR.114 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic
de Detaliu în vederea construirii unui ansamblu de locuin[e familiale, împrejmuire teren \i amenaj]ri exterioare@@
HOT}RÂREA NR.115 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan
Urbanistic Zonal în vederea construirii unui ansamblu de terenuri de sport@@ - strada P]durii
HOT}RÂREA NR.116 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic
Zonal pentru reconsiderarea condi[iilor de punere în siguran[] din punct de vedere geotehnic a arealului cuprins în
P.U.Z. parcelare teren de 8.084,00 mp, în vederea construirii unor locuin[e individuale@@ - strada Petru Rare\
HOT}RÂREA NR.117 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan
Urbanistic de Detaliu pentru construire hal] ad]post utilaje agricole@@
HOT}RÂREA NR.118 din 26 aprilie 2018 privind modificarea, începând cu anul fiscal 2019, a nivelului
valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale \i a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea
cu rata infla[iei în procent de 1,3%
HOT}RÂREA NR.127 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea noii clasific]ri a str]zilor din Municipiul
Zal]u în raport cu intensitatea traficului \i cu func[iile pe care le îndeplinesc
HOT}RÂREA NR.165 din 24 mai 2018 privind aprobarea Politicii publice privind reducerea deficitului
de locuri de parcare \i eficientizarea modului de utilizare a parc]rilor publice apar[inând domeniului public
\i privat al Municipiului Zal]u, a noului Regulament al Serviciului de administrare a domeniului public \i
privat al Municipiului Zal]u - activitatea de administrare, între[inere \i exploatare parc]ri apar[inând
domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u \i a noului Caiet de sarcini al activit][ii de administrare,
între[inere \i exploatare parc]ri apar[inând domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u
HOT}RÂREA NR.166 din 24 mai 2018 privind modificarea Regulamentului pentru desf]\urarea circula[iei
vehiculelor pentru transportul de m]rfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri în Municipiul Zal]u
HOT}RÂREA NR.197 din data de 24.05.2018 privind modificarea \i completarea Regulamentului \i
Caietului de sarcini al serviciului de administrare a domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u administrarea, între[inerea \i repararea drumurilor publice de interes local din Municipiul Zal]u, modificarea
Anexei nr.7 la HCL nr. 169/ 16.06.2014 cu modific]rile ulterioare, a HCL nr. 12/19.01.2011 \i a contractului
de delegare/concesionare nr. 36269/10.08.2010
HOT}RÂREA nr. 203 din 24 mai 2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru stabilirea
modalit][ii de gestiune \i dezvoltare a serviciului de transport public in Municipiul Zal]u conform
Regulamentului CE 1370/2007 al Parlamentului European \i al Consiliului privind serviciile publice de transport
feroviar \i rutier de c]l]tori
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.114
din 26 aprilie 2018
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu în vederea
construirii unui ansamblu de locuin[e familiale, împrejmuire teren \i amenaj]ri exterioare@@
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
Referatul Direc[iei Urbanism nr.11777 din 20.02.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 1351 din 07.11.2017 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 11777 din 20.02.2018;
V]zând Raportul inform]rii \i consult]rii proprietarilor imobilelor vecine celei pentru care s-a întocmit PUD, cu nr.
11350/19.02.2018, nr. 21768/29.03.2018 precum \i Avizul Arhitectului \ef nr. 13 din 29.03.2018;
În conformitate cu prevederile art.25,32 alin.1 lit.d, art.45 lit.c, art. 48,49,50,56 alin.6 \i art.57, Anexa nr.1 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare \i 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;
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 republicat] privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr. 2701/2010
al ministrului dezvolt]rii regionale \i turismului;
În temeiul art.36, alin.2, lit.c \i alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local] republicat];
În baza art.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] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu în vederea construirii unui ansamblu de locuin[e
familiale, împrejmuire teren \i amenaj]ri exterioare@@, ini[iat \i finan[at de beneficiarul SC Golden Frog SRL, documenta[ie
anex] parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Investi[iile din zona reglementat] se vor autoriza \i realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic
de Detaliu aprobat prin prezenta hot]râre \i în conformitate cu condi[iile/restric[iile impuse prin Avizele emise de organele
de specialitate.
Art.3. (1).Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu în vederea construirii unui
ansamblu de locuin[e familiale, împrejmuire teren \i amenaj]ri exterioare@@, este de 3 ani de la data intr]rii în vigoare a
prezentei hot]râri, cu posibilitatea prelungirii acesteia pân] la data aprob]rii noului Plan Urbanistic General al Municipiului
Zal]u, prin hot]râre a consiliului local, pe baza analizei de specialitate a Direc[iei urbanism, dac] se men[in reglement]rile
urbanistice prev]zute \i dac] acestea nu contrazic alte reglement]ri conexe sau acte normative ap]rute între timp.
(2).Valabilitatea prevederilor documenta[iei @@Plan Urbanistic de Detaliu în vederea construirii unui ansamblu de locuin[e
familiale, împrejmuire teren \i amenaj]ri exterioare@@se extinde de drept pentru acele investi[ii care au început în perioada de
valabilitate stabilit] la alineatul precedent, pân] la finalizarea acestora.
Art.4. Prin responsabilitatea Arhitectului \ef, documenta[ia de urbanism aprobat] prin prezenta hot]râre se comunic], în
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 Urbanism-Arhitect \ef - Serviciul urbanism.
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia urbanism-Serviciul Urbanism \i amenajarea teritoriului;
- OCPI S]laj, beneficiar;
- Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor
2

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.115
din 26 aprilie 2018
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii unui
ansamblu de terenuri de sport@@ - strada P]durii
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
Referatul Direc[iei Urbanism nr. 13475 din 27.02.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 366 din 04.04.2017 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 13475 din 27.02.2018;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 50262 din 09.08.2017, nr. 13474 din 27.02.2018 \i nr.
22984/03.04.2018, precum \i Avizul de oportunitate nr. 3 din 14.06.2017, Avizul nr. 14 din 20.04.2018 al Arhitectului \ef;
În conformitate cu prevederile art.32, alin.1, lit.c, art. 47,50,56 \i Anexa 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare, ale Ordinului nr.176/N/2000 al MLPTL \i 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;
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului
dezvolt]rii regionale \i turismului;
În temeiul art.36, alin.2, lit.c \i alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local] republicat];
În baza art.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] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii unui ansamblu de terenuri de
sport@@ - strada P]durii, ini[iat] \i finan[at] de beneficiarul Major Attila, documenta[ie de urbanism, anex] parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art.2. Investi[iile din zona reglementat] se vor autoriza \i realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic
Zonal aprobat prin prezenta hot]râre \i în conformitate cu condi[iile/restric[iile impuse prin Avizele emise de organele de specialitate.
Art.3. (1).Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii unui ansamblu
de terenuri de sport@@ - strada P]durii, este de 3 ani de la data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, cu posibilitatea prelungirii
acesteia pân] la data aprob]rii noului Plan Urbanistic General al Municipiului Zal]u, prin hot]râre a consiliului local, pe baza
analizei de specialitate a Direc[iei urbanism, dac] se men[in reglement]rile urbanistice prev]zute \i dac] acestea nu contrazic
alte reglement]ri conexe sau acte normative ap]rute între timp.
(2).Valabilitatea prevederilor documenta[iei @@Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii unui ansamblu de terenuri de
sport@@ - strada P]durii se extinde de drept pentru acele investi[ii care au început în perioada de valabilitate stabilit] la
alineatul precedent, pân] la finalizarea acestora.
Art.4. Prin responsabilitatea Arhitectului \ef, documenta[ia de urbanism aprobat] prin prezenta hot]râre se comunic], în
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 Urbanism-Arhitect \ef-Serviciul urbanism.
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia urbanism-Serviciul Urbanism \i amenajarea teritoriului;
- OCPI S]laj, beneficiari;
- Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor
3

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

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

HOT}RÂREA NR.116
din 26 aprilie 2018
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru reconsiderarea condi[iilor
de punere în siguran[] din punct de vedere geotehnic a arealului cuprins în P.U.Z. parcelare teren de
8.084,00 mp, în vederea construirii unor locuin[e individuale@@ - strada Petru Rare\
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere: Referatul Direc[iei Urbanism nr. 13773 din 27.02.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 57 din 31.01.2017 prelungit pân] la 31.01.2019 \i Avizele de specialitate solicitate prin
Certificatul de urbanism ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 13773 din 27.02.2018;
V]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 66174 din 17.10.2017, nr. 13596 din 27.02.2018 \i nr.
24223 din 12.04.2018, precum \i Avizul de oportunitate nr. 6 din 03.08.2017 aprobat prin Dispozi[ia nr. 138 din 29.01.2018,
Avizul nr. 15 din 12.04.2018 al Arhitectului \ef;
În conformitate cu prevederile art.32, alin.1, lit.c, art. 47,50,56 \i Anexa nr.1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare, ale Ordinului nr.176/N/2000 al MLPTL \i 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;
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului
dezvolt]rii regionale \i turismului;
În temeiul art.36, alin.2, lit.c \i alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
În baza art.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] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru reconsiderarea condi[iilor de punere în siguran[]
din punct de vedere geotehnic a arealului cuprins în P.U.Z. parcelare teren de 8.084,00 mp, în vederea construirii unor
locuin[e individuale@@ - strada Petru Rare\, ini[iat] \i finan[at] de beneficiarii Dam\a Cornel \i so[ia Dam\a Ludovica, Dam\a
Samoil] \i so[ia Gorcea Marcela, Dam\a |tefan Vasile \i so[ia Dam\a Felicia, Miclea Victor Liviu \i so[ia Miclea Cornelia,
Kulcsar Barnabas \i so[ia Kulcsar Ana-Maria documenta[ie de urbanism, anex] parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Investi[iile din zona reglementat] se vor autoriza \i realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic Zonal
aprobat prin prezenta hot]râre \i în conformitate cu condi[iile/restric[iile impuse prin Avizele emise de organele de specialitate.
Art.3. (1).Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic Zonal pentru reconsiderarea condi[iilor
de punere în siguran[] din punct de vedere geotehnic a arealului cuprins în P.U.Z. parcelare teren de 8.084,00 mp, în vederea
construirii unor locuin[e individuale@@ - strada Petru Rare\, este de 5 ani de la data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, cu
posibilitatea prelungirii acesteia pân] la data aprob]rii noului Plan Urbanistic General al Municipiului Zal]u, prin hot]râre
a consiliului local, pe baza analizei de specialitate a Direc[iei urbanism, dac] se men[in reglement]rile urbanistice prev]zute
\i dac] acestea nu contrazic alte reglement]ri conexe sau acte normative ap]rute între timp.
(2).Valabilitatea prevederilor documenta[iei @@Plan Urbanistic Zonal pentru reconsiderarea condi[iilor de punere în siguran[]
din punct de vedere geotehnic a arealului cuprins în P.U.Z. parcelare teren de 8.084,00 mp, în vederea construirii unor
locuin[e individuale@@ - strada Petru Rare\ se extinde de drept pentru acele investi[ii care au început în perioada de valabilitate
stabilit] la alineatul precedent, pân] la finalizarea acestora.
Art.4. Prin responsabilitatea Arhitectului \ef, documenta[ia de urbanism aprobat] prin prezenta hot]râre se comunic], în
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 Urbanism-Arhitect \ef-Serviciul urbanism.
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia urbanism-Serviciul Urbanism \i amenajarea teritoriului;
- OCPI S]laj, beneficiari;
- Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu.

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

4

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.117
din 26 aprilie 2018
privind aprobarea documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire
hal] ad]post utilaje agricole@@
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
Referatul Direc[iei Urbanism nr. 14461 din 01.03.2018, Rapoartele comisiilor de specialitate;
V]zând Certificatul de Urbanism nr. 1182 din 03.10.2017 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism
ce au fost emise de institu[iile/organismele avizatoare men[ionate în Referatul 14461 din 01.03.2018;
V]zând Raportul inform]rii \i consult]rii proprietarilor imobilelor vecine celei pentru care s-a întocmit PUD, cu nr.
10913/16.02.2018, 14463/01.03.2018, nr. 25020/16.04.2018, precum \i Avizul Arhitectului \ef nr. 16 din 17.04.2018;
În conformitate cu prevederile art. 25,32 alin.1 lit.d, art.45 lit.c, art. 48,49,50,56 alin.6 \i art.57, Anexa 1 din Legea nr. 350/
2001 privind amenajarea teritoriului \i urbanismului, cu modific]rile ulterioare \i 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;
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 republicat] privind transparen[a decizional], ale Ordinului nr. 2701/2010
al ministrului dezvolt]rii regionale \i turismului;
În temeiul art.36, alin.2, lit.c \i alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];
În baza art.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] documenta[ia de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hal] ad]post utilaje agricole@@,
ini[iat \i finan[at de beneficiara Gîrbe Valeria, documenta[ie anex], parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Investi[iile din zona reglementat] se vor autoriza \i realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic
de Detaliu aprobat prin prezenta hot]râre \i în conformitate cu condi[iile/restric[iile impuse prin Avizele emise de organele
de specialitate.
Art.3. (1).Perioada de valabilitate a documenta[iei de urbanism @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hal] ad]post
utilaje agricole@@, este de 3 ani de la data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, cu posibilitatea prelungirii acesteia pân] la
data aprob]rii noului Plan Urbanistic General al Municipiului Zal]u, prin hot]râre a consiliului local, pe baza analizei de
specialitate a Direc[iei urbanism, dac] se men[in reglement]rile urbanistice prev]zute \i dac] acestea nu contrazic alte
reglement]ri conexe sau acte normative ap]rute între timp.
(2).Valabilitatea prevederilor documenta[iei @@Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hal] ad]post utilaje agricole@@
se extinde de drept pentru acele investi[ii care au început în perioada de valabilitate stabilit] la alineatul precedent, pân] la
finalizarea acestora.
Art.4. Prin responsabilitatea Arhitectului \ef, documenta[ia de urbanism aprobat] prin prezenta hot]râre se comunic], în
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 Urbanism-Arhitect \ef-Serviciul urbanism.
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia urbanism-Serviciul Urbanism \i amenajarea teritoriului;
- OCPI S]laj, beneficiar;
- Publicare MO al jude[ului, presa local], site, afi\are la sediu.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor
5

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.118
din 26 aprilie 2018
privind modificarea, începând cu anul fiscal 2019, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor,
taxelor locale \i a altor taxe asimilate acestora, amenzilor,
prin indexarea cu rata infla[iei în procent de 1,3%
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
Referatul Direc[iei Economice nr. 13696 din 27.02.2018;
Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
Adresa nr.10078/23.01.2018 a Institului Na[ional de Statistic] din cadrul Ministerului Dezvolt]rii Regionale, Administra[iei
Publice \i Fondurilor Europene;
Prevederile art. 491 alin.(1), alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia
public], republicat];
Prevederile art. 36 alin. (2) , lit. (b), alin. (4), lit. c), 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;

HOT}R}|TE:
Art.1. Modificarea, începând cu anul fiscal 2019, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale \i a altor taxe
asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata infla[iei în procent de 1,3%, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Economic].
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia Patrimoniu;
- Aducerea 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.127
din 26 aprilie 2018
privind aprobarea noii clasific]ri a str]zilor din Municipiul Zal]u în raport cu intensitatea
traficului \i cu func[iile pe care le îndeplinesc
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
Referatul Direc[iei Tehnice nr. 22454 din 02.04.2018 \i Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Zal]u;
Rezultatele analizelor efectuate cu ocazia elaborarii Planului de Mobilitate Urban] Durabil] al Municipiului Zal]u \i a
Studiului de Trafic realizat 'n vederea implement]rii pachetului de interven[ii @@Mobilitate urban] durabil] Zal]u 2023@@;
HOT}RÂREA Consiliului Local nr.65/2006 privind încadrarea str]zilor din Municipiul Zal]u în categoriile prev]zute
de O.G. nr. 43/1997 - privind regimul drumurilor, republicat].
În baza prevederilor art.8, 9 \i 11 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat], Ordinul 49/1998 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea \i realizarea strazilor în localit][ile urbane;
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În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, art.45 alin(1),art. 63 alin.5 lit.f, art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
V]zând prevederile art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietatea public], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1. Aprobarea noii clasific]ri a str]zilor din Municipiul Zal]u în raport cu intensitatea traficului \i cu func[iile pe care
le îndeplinesc, în categorii de importan[] prev]zute de Ordonan[a nr. 43 din 28.08.1997 privind regimul drumurilor, republicat]
\i Ordinul 49 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea \i realizarea str]zilor în localit][ile
urbane, conform Anexei nr. 1, parte integrant] a prezentei hot]râri.
Art.2. Odat] cu intrarea în vigoare a prezentei hot]râri se abrog] HOT}RÂREA Consiliului Local nr.65/2006 privind încadrarea
str]zilor din Municipiul Zal]u în categoriile prev]zute de Ordonan[a nr. 43/1997 - privind regimul drumurilor, republicat].
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic] \i SC Citadin Zal]u SRL.
Art.4. Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Consiliul Judetean Salaj;
- Primarul Municipiului Zal]u; Direc[ia Urbanism;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local]; Direc[ia tehnic];
- Direc[ia Economic], Direc[ia Patrimoniu, Direc[ia Corp Control;
- Direc[ia Public] Comunitar] de Eviden[] Persoane Zal]u;
- Serviciul de Administrare a Domeniului Public, SC Citadin Zal]u SRL;
- Poli[ia Municipiului Zal]u, Poli[ia Local] 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.165
din 24 mai 2018
privind aprobarea Politicii publice privind reducerea deficitului de locuri de parcare \i
eficientizarea modului de utilizare a parc]rilor publice apar[inând domeniului public \i privat al
Municipiului Zal]u, a noului Regulament al Serviciului de administrare a domeniului public \i
privat al Municipiului Zal]u - activitatea de administrare, între[inere \i exploatare parc]ri
apar[inând domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u \i a noului Caiet de sarcini al
activit][ii de administrare, între[inere \i exploatare parc]ri apar[inând domeniului public \i privat
al Municipiului Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u:
Având în vedere:Referatele Direc[iei Tehnice - Serviciul de Monitorizare Servicii Comunitare de Utilit][i Publice nr.
19658/20.03.2018 \i nr.30.344/10.05.2018, Referatul comun al Direc[iei tehnice \i economice nr. 31.960/ 17.05.2018 \i
Solicit]rile SADP nr.30.113/10.05.2018 \i nr.31.844/17.05.2018;
- Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local \i Contractul de administrare nr. 36254/10.08.2010;
- În baza Hot]rârii Consiliului Local nr. 252 din 24.07.2017 privind aprobarea actualiz]rii Planului de Mobilitate Urban]
Durabil] - Municipiul Zal]u;
- {inând cont de prevederile art. 5 pct. 2 lit. j, art. 7, art. 9 \i art. 10 din OG nr. 71/2002 privind organizarea \i func[ionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public \i privat de interes local;
- În conformitate cu art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public], republicat];
- În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) \i c), art. 45 alin 3 din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1.Aprobarea Politicii publice privind reducerea deficitului de locuri de parcare \i eficientizarea modului de utilizare
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a parc]rilor publice apar[inând domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u, care constituie Anexa nr.1 la prezenta hot]râre.
Art.2.Modificarea \i completarea art. 26 alin(1), lit .c) din Regulamentul Serviciului de administrare, între[inere \i exploatare
parc]ri apar[inând domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u acesta urm`nd a avea urm]torul con[inut:
@@c) plata electronic] cu SMS sau card bancar: acestea sunt instrumente de plat] a parc]rilor pentru parc]ri de scurt] durat]
de 1 or], 2 ore \i o zi pentru plata prin SMS , respectiv 30 minute, 1 or] \i 1 zi pentru plata cu card bancar. Metoda de plat] prin
SMS se materializeaz] prin trimiterea unui mesaj text ce cuprinde codul duratei de parcare \i num]rul de înmatriculare al
autovehiculului, la un num]r scurt de telefon. Beneficiarul va primi ulterior un mesaj de confirmare a efectu]rii pl][ii care
cuprinde costul sta[ion]rii, ora \i minutul la care expir] timpul de parcare.
Plata electronic] prin card bancar a tarifului de parcare, se face din aplica[ia sau de pe portalul web afi\ate pe site-ul SADP
Zal]u. "n cazul pl][ii electronice prin card bancar, tariful include un comision de 5% achitat prestatorului de servicii( fa[] de
tariful aprobat pentru eliberarea techetelor de parcare, pozi[iile 1-3)
Pentru aceste modalit][i de plat] on-line, administratorul parc]rilor va verifica efectuarea pl][ii prin sistemul de control
pus la dispozi[ie odat] cu serviciul de plat] on-line.@@
Art.3.Modificarea Anexei nr. 3 a HCL nr.53/15.02.2018 - Tarife pt. prestarea serviciilor de utilizare a parc]rilor (cu plata/
de re\edin[]) în sensul complet]rii acesteia cu trei noi tarife pentru plata electronic] cu cardul bancar,astfel:
Plata electronic] prin card bancar ½ ora

Lei

1,05 cu TVA inclus

Plata electronic] prin card bancar - 1 ora

Lei

2,1 cu TVA inclus

Plata electronic] prin card bancar -1zi

Lei

12,6 cu TVA inclus

Urmare acestei complet]ri Anexa nr.3 Tarife pt. prestarea serviciilor de utilizare a parc]rilor (cu plata / de re\edin[]) va
avea urm]torul con[inut :
ANEXA nr.3 - Tarife pt. prestarea serviciilor de utilizare a parc]rilor (cu plat] / de re\edin[])
Nr crt.

Denumire tarif

U.M.

Valoare

1

Tichete parcare- ½ ora

Lei

2

Tichete parcare -1 ora

Lei

1,00 cu TVA inclus
2,00 cu TVA inclus

3

Tichete parcare -1zi

Lei

12,00 cu TVA inclus

4

Abonament lunar- 1 luna

Lei

60,00 cu TVA inclus

5

Abonament trimestrial- 1 trim.

Lei

160,00 cu TVA inclus

6

Abonament semestrial-1 sem

Lei

260,00 cu TVA inclus

7

Abonament anual-1 an

Lei

450,00 cu TVA inclus

8

Pornire licita[ie parc]ri re\edin[]

Lei /

12,00 cu TVA inclus

1luna
9

Soma[ie (CV a 10 tichete de o ora de parcare)

Lei

20,00 cu TVA inclus

10

Plata electronica prin SMS -1 ora

Euro

11

Plata electronica prin SMS -2 ore

Euro

0,80 Euro + TVA

12

Plata electronica prin SMS -1 zi

Euro

2,40 Euro + TVA

13

Plata electronica prin card bancar ½ ora

Lei

14

Plata electronica prin card bancar - 1 ora

Lei

2,1 cu TVA inclus

15

Plata electronica prin card bancar -1zi

Lei

12,6 cu TVA inclus

0,40 Euro + TVA

1,05 cu TVA inclus

Art.4.Aprobarea noului Regulament al Serviciului de administrare, între[inere \i exploatare parc]ri apar[inând domeniului
public \i privat al Municipiului Zal]u, care constituie Anexa nr.2 la prezenta hot]râre.
Art.5. Aprobarea noului Caiet de sarcini al activit][ii de administrare, între[inere \i exploatare parc]ri apar[inând domeniului
public \i privat al Municipiului Zal]u, care constituie Anexa nr.3 la prezenta hot]râre.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic] - Serviciul de Monitorizare Servicii
Comunitare de Utilit][i Publice.
Art. 7. 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 Economic], Direc[ia Patrimoniu, Direc[ia Urbanism, Direc[ia Resurse Umane, Direc[ia Corp Control, Direc[ia Tehnic];
- Asocia[ia Zona Metropolitan] Zal]u;
- SDADP;
- aducerea la cunostin[] public].

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

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

HOT}RÂREA NR.166
din 24 mai 2018
privind modificarea Regulamentului pentru desf]\urarea circula[iei vehiculelor pentru
transportul de m]rfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri în Municipiul Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Tehnice - Serviciul de Monitorizare Servicii Comunitare de Utilit][i Publice nr.19588/20.03.2018;
- Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;
- În baza Hot]rârii Consiliului Local nr.73 din 30 martie 2017 privind aprobarea Regulamentului pentru desf]\urarea
circula[iei vehiculelor pentru transportul de m]rfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucr]ri în Municipiul Zal]u, modificat]
prin HOT}RÂREA Consiliului Local nr. 169 din 25 mai 2017;
- {inând cont de prevederile art.21 alin.(3)-(6) \i art.44 alin.(2), alin.(5) din O.G nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
republicat], precum \i de prevederile art.5 alin.(7) din O.U.G nr.195/2002 privind circula[ia pe drumurile publice, republicat].
- În conformitate cu art. 7 alin. (1) \i (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public], republicat];
- În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. c), art. 45 alin (2) lit. c) din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]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, regulament aprobat prin HCL nr. 73 din 30 martie 2017, modificat prin
HCL nr. 169 din 25 mai 2017, astfel:
- Completarea art. 6 cu un nou alineat, alin. (5), care va avea urm]torul cuprins:
@@Art. 6 alin. (5) Prin excep[ie, circula[ia vehiculelor pentru transportul de m]rfuri, ori efectuarea de servicii sau lucr]ri f]r]
înc]rc]tur] în scopul gar]rii pe raza Municipiului Zal]u, se va realiza în baza unui permis de liber] trecere, ce va fi emis în
func[ie de greutatea proprie a vehicului (f]r] înc]rc]tur]), men[ionat în certificatul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului.@@
- Completarea art. 7 prin introducerea unui nou alineat, alin. (1^1), care va avea urm]torul con[inut:
@@Art. 7 alin. (1^1) Tarifele pentru eliberarea permisului de liber] trecere, în scopul gar]rii, sunt cele prev]zute la Anexa
nr.1 din HCL nr. 169 din 25 mai 2017, dar se vor aplica, prin excep[ie, la greutatea proprie a vehiculului înscris] în certificatul
de înmatriculare/înregistrare al vehiculului \i nu la masa total] maxim] autorizat].@@
- Completarea art. 10 cu un nou alineat, alin. (3), care va avea urm]torul cuprins:
@@Art. 10 alin. (3) Prin excep[ie, modelul permisului de liber] trecere - înscrisul tipizat eliberat de Prim]ria Municipiului
Zal]u, prev]zut în Anexa nr.2, va avea înscris] greutatea proprie a vehiculului înscris] în certificatului de înmatriculare/
înregistrare al vehiculului \i nu masa total] maxim] autorizat] \i va fi eliberat în format A4, în culoare galben].@@
- Completarea art. 11 cu un nou alineat, alin. (6), care va avea urm]torul con[inut:
@@ Art. 11 alin. (6) Permisul de liber] trecere prev]zut la art. 6 alin. (5) se elibereaz] doar pentru perioade de o lun] sau un
an \i numai sub form] de înscrisuri tipizate, conform art. 10, alin. (3).@@
- Completarea art. 13 cu dou] alineate, (1^1) \i (1^2), care vor avea urm]torul con[inut:
@@Art. 13 alin. (1^1) Permisul de liber] trecere prev]zut la art. 6 alin (5) se elibereaz] în baza documentelor prev]zute la
alin. 1, înso[ite de declara[ia pe propria r]spundere privind num]rul de vehicule de[inute care gareaz] la sediu \i dovada c]
de[ine spa[ii de garare, proprietate privat] pentru toate vehiculele care gareaz] la sediu (extras de carte funciar]).
Alin. (1^2) Prin excep[ie, cererea prev]zut] în Anexa nr.3 va avea înscris] greutatea proprie a vehiculului înscris] în
certificatul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului \i nu masa total] maxim] autorizat].@@
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri 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; Consiliul Jude[ean S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Poli[ia Local] Zal]u, SDADP;
- Direc[ia patrimoniu, Direc[ia economic], Direc[ia tehnic], SC Citadin Zalau SRL;
- Poli[ia Municipiului Zal]u, aducerea la cuno\tin[a public].

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

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

HOT}RÂREA NR.197
din data de 24.05.2018
privind modificarea \i completarea Regulamentului \i Caietului de sarcini al serviciului de
administrare a domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u - administrarea, între[inerea \i
repararea drumurilor publice de interes local din Municipiul Zal]u, modificarea Anexei nr.7 la HCL
nr.169/16.06.2014 cu modific]rile ulterioare, a HCL nr. 12/19.01.2011
\i a contractului de delegare/concesionare nr.36269/10.08.2010
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
a) Referatul comun al Direc[iei Tehnice \i al Direc[iei Economice nr. 28717 din 03.05.2018;
b) Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
c) Contractul de delegare/ concesionare a gestiunii unor activit][i din cadrul serviciului de administrare a domeniului public \i privat al
Municipiului Zal]u nr. 36269/10.08.2010 ;
d) Adresa nr. 28512/03.05.2018 a SC Citadin Zal]u SRL;
e) Prevederile art. 36 alin. (2), lit. (c) \i lit.(d), alin.(6), lit. (a), art. 45, alin. (3), art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:

Art.1. Modificarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u - administrarea,
între[inerea \i repararea drumurilor publice de interes local din Municipiul Zal]u, astfel:
1. În tot cuprinsul Regulamentului activitatea de @@administrarea, între[inerea \i repararea drumurilor publice de interes local din Municipiul Zal]u@@
se înlocuie\te cu @@proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, între[inerea \i exploatarea drumurilor publice, str]zilor, podurilor,
viaductelor, a pasajelor rutiere \i pietonale, subterane \i supraterane din Municipiul Zal]u@@.
2. Literele a), c) \i d) ale art.5 se modific] \i vor avea urm]torul cuprins:
@@ a) executarea lucr]rilor de construire, modernizare, reabilitare, reparare, între[inere \i exploatare a drumurilor publice, str]zilor, podurilor,
viaductelor, a pasajelor rutiere \i pietonale, subterane \i supraterane din Municipiul Zal]u, inclusiv proiectarea, în strict] concordan[] cu programele de
lucr]ri aprobate \i Planul de Mobilitate Urban] Durabil] aprobat \i conform prevederilor legale în vigoare în domeniul urbanismului \i construc[iilor;
c) cre\terea eficien[ei lucr]rilor de construire, modernizare, reabilitare, reparare, între[inere \i exploatare a drumurilor publice, str]zilor,
podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere \i pietonale, subterane \i supraterane din Municipiul Zal]u, inclusiv proiectarea, prin adoptarea unor
solu[ii, materiale \i tehnologii performante;
d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunz]toare a lucr]rilor \i adoptarea restric[iilor de circula[ie necesare desf]\ur]rii traficului în
condi[ii de siguran[] pe toat] durata execu[iei lucr]rilor de construire, modernizare, reabilitare, reparare, între[inere \i exploatare a drumurilor publice;
3. Art. 6. se completeaz] cu urm]toarele defini[ii:
@@-modernizare drum - amenajare complex] a unui drum existent prin sistematizarea elementelor geometrice \i aplicarea unei îmbr]c]min[i
moderne în cadrul unei structuri rutiere dimensionate conform reglement]rilor tehnice în vigoare ( conform STAS SR4032-1 din 2001);
- reabilitare drum - ansamblu de lucr]ri de reamenajare a unui drum pentru îndeplinirea condi[iilor impuse pentru perioada de perspectiv]
luat] în considerare( conform STAS SR4032-1 din 2001)
- obiectiv/proiect de investi[ii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realiz]rii unuia sau mai multor obiecte de investi[ii,
situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigur] satisfacerea cerin[elor formulate de beneficiarul investi[iei \i de investitor; în sintagma @@obiectiv
de investi[ii@@ se cuprinde, dup] caz, obiectivul nou de investi[ii, obiectivul mixt de investi[ii sau interven[ie la construc[ie existent] (cf HG nr. 907/2016;)
- investi[ie public] - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, ini[iale sau ulterioare, destinate realiz]rii de active fixe de natura domeniului
public \i/sau privat al statului/unit][ii administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum \i cheltuielile ocazionate de
înlocuirea acestora, care se finan[eaz] total sau par[ial din fondurile publice prev]zute la art. 1 din HG nr. 907/2016; se consider] investi[ie public]
\i totalitatea cheltuielilor de investi[ii, ini[iale sau ulterioare, destinate realiz]rii de active fixe de natura propriet][ii private a persoanelor fizice \i/
sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum \i cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finan[eaz] total sau par[ial din
fondurile publice prev]zute la art. 1 din HG nr. 907/2016;@@
4. Art. 20, alin. (1 ) se modific] \i va avea urm]torul cuprins:
@@ În scopul asigur]rii condi[iilor tehnice necesare desf]\ur]rii circula[iei rutiere în condi[ii de siguran[] \i confort cu respectarea normelor
în vigoare, precum \i pentru conservarea patrimoniului rutier, operatorul execut] lucr]ri de proiectare, construire , modernizare, reabilitare,
reparare, între[inere \i exploatare a drumurilor publice ( incluzând str]zile \i drumurile comunale), podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere \i
pietonale, subterane \i supraterane din Municipiul Zal]u@@
Dup] alin. (1), se introduc dou] noi aliniate cu urm]torul cuprins:
(1^1) Operatorul are obliga[ia de a realiza lucr]rile aferente drumurilor publice din Municipiul Zal]u astfel cum sunt descrise mai sus în detaliu,
ce sunt aprobate atât în Programul anual de activitate al societ][ii cât \i cele din Lista de investi[ii a Municipiului Zal]u, aprobat] în condi[iile legii
dat] fiind delegarea acestei activit][i prin contractul de delegare semnat în vederea administr]rii domeniului public.
(1^2) Cu titlu de excep[ie, în situa[iile expres justificate de c]tre delegatul SC Citadin Zal]u SRL privind imposibilitatea execut]rii unor lucr]ri
din Programul anual de activitate sau Lista de investi[ii a Municipiului Zal]u \i în situa[ia lucr]rilor de construire, modernizare, reabilitare a
drumurilor publice de interes local prev]zute a fi realizate în cadrul unor programe cu finan[are nerambursabil], lucr]rile de investi[ii se vor atribui
de delegatarul Municipiul Zal]u altor operatori economici potrivit procedurilor de achizi[ii publice reglementate de Legea nr. 98/2016.@@
5. Art. 26, alin. 13, paragraful 3, a\a cum a fost completat prin HCL nr. 86/2014 se modific] \i va avea urm]torul cuprins:
@@Pentru lucr]ri de investi[ii con[inutul documenta[iilor tehnico-economice este cel prev]zut de HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare \i con[inutul cadru al documenta[iilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investi[ii finan[ate din fonduri
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publice, cu modific]rile ulterioare.@@
6. Art. 29 a\a cum a fost modificat prin HCL nr. 86/2014 se modific] \i va avea urm]torul cuprins:
@@ (1) Recep[ia lucr]rilor executate conform prezentului regulament, se efectueaz] conform reglement]rilor legale în vigoare.
(2) Recep[ia lucr]rilor de repara[ii curente, lucr]ri accidentale \i repara[ii capitale, va fi efectuat] de o comisie format] dintr-un reprezentant al Direc[iei
Tehnice, un reprezentant al Direc[iei Patrimoniu \i un reprezentant al Direc[iei Corp Control, comisie numit] prin Dispozi[ia Primarului Municipiului Zal]u.
(3) Convocarea recep[iei va fi efectuat] de c]tre operator la terminarea lucr]rilor.
(4) În baza procesului verbal de recep[ie înso[it de documenta[ia tehnico-economic], ce va fi comunicat] de c]tre Direc[ia Tehnic] Direc[iei Patrimoniu,
aceasta din urm] va asigura înregistrarea bunurilor rezultate în patrimoniul public, conform prevederilor legale privind eviden[a tehnico-operativ].@@
7. Dup] art. 31 se introduce un nou articol cu urm]torul cuprins:
Art.31^1. Proiectarea, construirea, reabilitarea \i modernizarea str]zilor urbane va fi realizat] în conformitate cu prevederile legilor, standardelor \i
normativelor în vigoare (Norma tehnic] aprobat] prin Ordinul nr. 49/1998, Ordinul nr. 1294/2017, HG nr. 907/2016, Legii nr. 50/1991, Legii nr. 10/
1995, Legii nr. 350/2001 cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, HG nr. 273/1994, etc).
8. Art. 32, alin. (2 ) se modific] \i va avea urm]torul cuprins:
@@ Condi[iile de realizare a lucr]rilor de refacere sunt prev]zute în HCL de aprobare a Regulamentului pentru emiterea avizului de executare
lucr]ri la re[elele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public al Municipiului Zal]u, a normelor \i tehnologiei de refacere.@@
9. Art. 43 se modific] în sensul introducerii unor noi obliga[ii la lit. k1, astfel:
@@ k1) s] sesizeze cu o justificare temeinic], înainte de demararea proiect]rii, în termen rezonabil care s] permit] realizarea investi[iei propuse,
delegatarul cu privire la imposibilitatea execut]rii unor lucr]ri prev]zute în programul de activitate al delegatului sau în lista de investi[ii a Municipiului
Zal]u în vederea efectu]rii modific]rilor corespunz]toare a programului de lucr]ri \i atribuirii de c]tre Municipiul Zal]u a lucr]rilor altui operator
economic cu respectarea procedurilor privind achizi[iile publice. @@
Art.2. Modificarea caietului de sarcini al serviciului de administrare, între[inere \i reparare a drumurilor publice de interes local din Municipiul
Zal]u, astfel:
1. În tot cuprinsul caietului de sarcini activitatea de @@administrarea, între[inerea \i repararea drumurilor publice de interes local din Municipiul Zal]u@@
se înlocuie\te cu @@proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, între[inerea \i exploatarea drumurilor publice, str]zilor, podurilor,
viaductelor, a pasajelor rutiere \i pietonale, subterane \i supraterane din Municipiul Zal]u@@.
2. Alin. (6) al art. 9 a\a cum a fost modificat prin HCL nr. 124/2011 se modific] \i va vea urm]torul cuprins:
@@Operatorul va utiliza la întocmirea situa[iilor de lucr]ri recapitula[iile aprobate prin hot]râre a consiliului local @@
3. Alin. ( 1) al art. 18, se modific] \i va avea avea urm]torul cuprins:
@@ Lucr]rile de între[inere, repara[ii curente \i lucr]rile de investi[ii-RK, construire, modernizare \i reabilitare, se execut] pe baza unui
program de perspectiv], a unor programe anuale de lucr]ri defalcate din programul de perspectiva, care se elaboreaz] pe baza realiz]rilor
perioadei respectiv anului anterior de programare \i a notelor de fundamentare elaborate în acest sens de c]tre operator \i avizate de c]tre Consiliul
local precum \i a programelor trimestriale \i lunare defalcate din programul anual, comunicate c]tre autoritatea public] local]. @@
4. Alin.
(5) al art. 18 a\a cum a fost modificat prin HCL nr. 86/2014 se modific] \i va avea urm]torul cuprins:
@@ Programele anuale de lucr]ri vor fi întocmite de c]tre operator prin defalcarea din programul de perspectiv], în ordinea urgen[ei de realizat
\i vor fi fundamentate pe baza documentatiilor tehnico-economice.
Programele anuale de lucr]ri, înso[ite de documenta[iile tehnico-economice vor fi propuse spre aprobare Consiliului local al Municipiului
Zal]u odat] cu aprobarea bugetului local, anual, cu respectarea prevederilor din OMFP 1917/2005.
Pentru lucr]ri accidentale, cu caracter urgent \i operativ ( cum sunt: prevenirea \i combaterea efectelor inunda[iilor, cutremurelor sau alte
calamit][i) documenta[ia tehnico-economic] se poate elabora pe parcursul execu[iei lucr]rilor în acelea\i condi[ii ca pentru repara[ii curente.
Aceste documenta[ii se elaboreaz] pe baza actelor de constatare întocmite la fa[a locului de c]tre comisia tehnic] convocat] în acest scop de c]tre
organul care administreaz] drumul/strada.@@
5. Alin. (2) al art. 19, a\a cum a fost modificat prin HCL nr. 86/2014, se modific] \i va avea urm]torul cuprins:
@@ Verificarea cantitativ] \i calitativ] a lucr]rilor executate de c]tre operator se efectueaz] de c]tre personalul responsabil din cadrul SMSCUP.
În cazul lucr]rilor de repara[ii curente, lucr]ri accidentale \i lucr]ri de investi[ii, la terminarea lucr]rilor, operatorul va convoca recep[ia.
Recep[ia lucr]rilor executate conform prezentului regulament, se efectueaz] conform reglement]rilor legale în vigoare.
Recep[ia lucr]rilor de repara[ii curente, lucr]ri accidentale \i repara[ii capitale, va fi efectuat] de o comisie format] dintr-un reprezentant al Direc[iei
Tehnice, un reprezentant al Direc[iei Patrimoniu \i un reprezentant al Direc[iei Corp Control, comisie numit] prin Dispozi[ia Primarului Municipiului Zal]u.
Convocarea recep[iei va fi efectuat] de c]tre operator la terminarea lucr]rilor.
În baza procesului verbal de recep[ie înso[it de documenta[ia tehnico-economic], ce va fi comunicat] de c]tre Direc[ia Tehnic] Direc[iei Patrimoniu,
aceasta din urm] va asigura înregistrarea bunurilor rezultate în patrimoniul public, conform prevederilor legale privind eviden[a tehnico-operativ].@@
Art.3. Modificarea Anexei nr.7 la HCL nr. 169/16 iunie 2014, a\a cum a fost modificat prin HCL nr. 24/25.01.2018, conform Anexei nr.1
la prezenta hot]râre.
Art.4. Modificarea art. 8^1 a contractului de delegare/concesionare nr. 36269/10.08.2010 cu privire la garan[ia de bun] execu[ie pentru lucr]ri
de repara[ii \i investi[ii, care va avea urm]torul cuprins:
(1). Delegatul are obliga[ia de a constitui garan[ia de bun] execu[ie pentru lucr]rile de repara[ii curente \i investi[ii - repara[ii capitale, construire,
reabilitare \i modernizare executate în cadrul activit][ii de administrare drumuri publice de interes local, în cadrul contractului de delegare.
(2). Cuantumul garan[iei de bun] execu[ie reprezint]:
- 1% din pre[ul f]r] TVA al lucr]rii de repara[ie curent] ;
- 2% din pre[ul f]r] TVA al lucr]rii de repara[ie capital];
- 3% din pre[ul f]r] TVA al lucr]rii de investi[ie de construire, reabilitare, modernizare, \i va fi constituit] prin re[inere succesiv] din facturile
emise de delegat.
(3). Delegatul are obliga[ia de a deschide un cont la dispozi[ia autorit][ii contractante, la Trezorerie.
(4). Delegatarul are dreptul de a emite preten[ii asupra garan[iei de bun] execu[ie, în limita prejudiciului creat, dac] delegatul nu î\i execut],
execut] cu întarziere sau execut] necorespunzator obliga[iile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei preten[ii asupra garan[iei de
bun] execu[ie, delegatarul are obliga[ia de a notifica acest lucru delegatului, precizând totodat] obliga[iile care nu au fost respectate.
(5). Delegatarul se oblig] s] restituie garan[ia de bun] execu[ie, astfel:
-70% din valoarea garan[iei în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recep[ie la terminarea lucr]rilor, dac] nu a ridicat
pân] la acea dat] preten[ii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
-30% din valoarea garan[iei, la expirarea perioadei de garan[ie a lucr]rilor executate , pe baza procesului verbal de recep[ie final];
(6). Perioada de garan[ie aferent] lucr]rilor de repara[ii capitale drumuri publice de interes local, executate în cadrul contractului, va fi de:
- 1 an de la recep[ia la terminarea lucr]rilor, în cazul lucr]rilor de repara[ii curente ;
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- 2 ani de la recep[ia la terminarea lucr]rilor, în cazul lucr]rilor de repara[ii capitale - 3 ani de la recep[ia la terminarea lucr]rilor, în cazul
lucr]rilor de investi[ii:construire, reabilitare, modernizare.
Art.5. Modificarea Art. 2, alin.( 9) \i art. 9, alin. (6) din Anexa nr. 1 la HCL nr. 12/19.01.2011, care vor avea urm]torul cuprins:
Art.2. alin. (9)@@ Administratorul drumurilor va utiliza la fundamentarea devizelor \i situa[iilor de lucr]ri pentru lucr]rile de refacere prestate
ter[ilor, recapitula[iile vor fi cele aprobate pentru fundamentarea devizelor \i situa[iilor de lucr]ri prestate c]tre consiliul local, conform mai sus,
exclusiv : 2% fondul de dezvoltare \i 2,5% redeven[a.
Art. 9, alin. (6) @@Tariful pentru refacerea zonei afectate se stabile\te pe zone \i categorii de drumuri, utilizând la fundamentarea devizelor \i
situa[iilor de lucr]ri pentru lucr]rile de refacere prestate ter[ilor, recapitula[iile aprobate pentru fundamentarea devizelor \i situa[iilor de lucr]ri
prestate c]tre consiliul local, conform mai sus, exclusiv : 2% fondul de dezvoltare \i 2,5% redeven[a \i va fi depus] de solicitantul avizului în contul
administratorului drumurilor SC Citadin Zal]u SRL, nr. .................................. deschis la .....................................................@@.
Art.6. Modificarea în tot cuprinsul HCL nr. 12/19.01.2011 a expresiei @@ taxei de refacere@@ în @@ tarif de refacere @@.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic] \i Direc[ia Economic].
Art.8. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
Primarul Municipiului Zal]u;
Direc[ia Administra[ie Public] Local];
Direc[ia Patrimoniu;
Direc[ia Economic];
Direc[ia Tehnic];
S.C Citadin Zal]u S.R.L

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.203
din 24 mai 2018
privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru stabilirea modalit][ii de gestiune \i dezvoltare a
serviciului de transport public 'n Municipiul Zal]u conform Regulamentului CE 1370/2007 al Parlamentului
European \i al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar \i rutier de c]l]tori
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere: Referatul de specialitate nr.30650/14.05.2018 întocmit de Direc[ia Tehnic] \i Direc[ia Economic];
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zal]u;
- Prevederile Legii Nr. 51/2006 Republicat], a serviciilor comunitare de utilit][i publice;
- prevederile Regulamentului CE 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind serviciile publice de transport rutier de c]l]tori;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.@@b \i d@@, alin.4 lit.d \i alin.6 lit.a pct.14 \i ale art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] Studiul de Oportunitate privind atribuirea direct] si dezvoltarea serviciului de transport public in Municipiul Zal]u,
prev]zut in Anexa la prezenta hot]râre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia Tehnic] .
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului jude[ului S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia tehnic]; Direc[ia economic];
- Direc[ia administra[ie public] local];

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

* Anexele la Hot]r`rile Consiliului Local al Municipiului Zal]u pot fi consultate 'n format letric (pe suport h`rtie), de
c]tre persoanle interesate, la afi\ierul Pirm]riei Municiupilui Zal]u precum \i 'n format electronic (scanat PDF) pe siteul institu[iei www.zalausj.ro, la sec[iunea Consiliul Local - Hot]r`rile Consiliului Local.
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