MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVII, Nr.33
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
16 august 2017
|I ALTE ACTE

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI ZAL}U
pag.

HOT}R~REA nr.219 din 28 iulie 2017 privind completarea 2
Statutului Municipiului Zal]u, statut aprobat prin Hot]rârea
Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.44 din 23.02.2017
HOT}R~REA nr.226 din 28 iulie 2017 privind aprobarea 3
Planului Urbanistic Zonal @@ZON} DE LOCUIN{E L6@@- în
Municipiul Zal]u, zona str]zilor Petru Rare\ \i |tefan cel Mare
HOT}R~REA nr.234 din 28 iulie 2017 privind revocarea 4
Hot]rârii Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 111 din
27 aprilie 2017, de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu
pentru@@CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUIN{E@@, în
Municipiul Zal]u, str.Aleea Pinului f.n., investitoare S.C.
S}LZAL CONSTRUCT S.R.L. ZAL}U

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

HOT}R~REA nr.219
din 28 iulie 2017
privind completarea Statutului Municipiului Zal]u, statut aprobat prin Hot]rârea
Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.44 din 23.02.2017
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- referatul comun al Direc[iei economice \i Direc[iei Administra[ie Public] Local] din cadrul Prim]riei Municipiului
Zal]u nr.43276 din 10.07.2017;
- v]zând prevederile O.G. nr. 53 din 30.01.2002 privind Statutul - cadru al unit][ii administrative-teritoriale;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
În temeiul art.36 alin.2 lit. a \i d, art.36 alin.6 lit.a pct.1 \i 19 lit.b \i ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se completeaz] Statutul Municipiului Zal]u, statut aprobat prin Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u
nr.44 din 23.02.2017, dup] cum urmeaz]:
1. Se introduce la Art.12 pct.5 litera@@e@@, care va avea urm]torul con[inut:
e). Pot beneficia de acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci.
2. Se introduce la art.12 Subcapitolul III@@Gratifica[ii/premii/stimularea înv][]mântului pentru cet][enii Municipiului Zal]u@@.
a) acordarea de gratifica[ii/premii pentru persoanele centenare cu domiciliul în Municipiul Zal]u la data împlinirii vârstei
\i acordarea de premii pentru împlinirea a 50 de ani de c]s]torie pentru cuplurile care au domiciliul pe raza Municipiului
Zal]u cu ocazia manifest]rilor anuale Zilele Ora\ului;
b) stimularea înv][]mântului \i recunoa\terea meritelor pentru rezultatele ob[inute prin acordarea de premii pentru profesorii
\i pentru elevii care au ob[inut rezultate la fazele na[ionale \i interna[ionale (locul I,II,III, men[iune sau premiu special);
c) acordarea de premii absolven[ilor care au ob[inut nota 10 la examenul de bacalaureat \i elevilor care au ob[inut nota 10
la evaluarea na[ional] (finalul ciclului gimnazial).
Valoarea gratifica[iilor/premiilor va fi stabilit] la data acord]rii acestora, pe baza unor evalu]ri efectuate de c]tre
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, iar valoarea lor se va stabili de fiecare dat]
în func[ie de bugetul aprobat pentru organizarea evenimentului în cadrul c]ruia va avea loc festivitatea de premiere.
Art.2. Urmare a modific]rilor survenite prin prezenta hot]râre se aprob] noul Statut al Municipiului Zal]u, conform
Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] consilierii locali, Secretarul Municipiului Zal]u,
Direc[iile/Serviciile din aparatul de specialitate al primarului.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Primarul Municipiului Zal]u
- Direc[iile/Serviciile din aparatul de specialitate al primarului.
- Compartimentul de Pres], Cultur], Sport, Rela[ii interne-externe
- Institu[ii publice/Servicii/Societ][i Comerciale din subordinea Consiliului local.

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian
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HOT}R~REA nr.226
din 28 iulie 2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal @@ZON} DE LOCUIN{E L6@@în Municipiul Zal]u, zona str]zilor Petru Rare\ \i |tefan cel Mare
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere:
- referatul Direc[iei Urbanism nr.31.262 /17.05.2017 ,
- rapoartele comisiilor de specialitate,
- v]z`nd Certificatul de urbanism nr.1037/20.10.2015 \i Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism ce au
fost emise de institu[iile/organisme avizatoare men[ionate 'n Referatul 22.580/7.04.2017; Avizul nr. 2/17.07.2017 - Arh. \ef;
- v]zând Rapoartele privind informarea \i consultarea publicului nr. 38.322/31.05.2016, nr. 65.376/5.10.2016 \i nr.
43.975/12.07.2017, precum \i Avizul de oportunitate aprobat prin Dispozi[ia primarului nr. 1585/21.09.2016,
- 'n 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
- 'n 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] Planul Urbanistic Zonal@@ZON} DE LOCUIN{E L6@@- în Municipiul Zal]u zona str]zilor Petru Rare\ \i
|tefan cel Mare, investitori Holho\ Samoil] \i Ramona, Chi\ Cristian Marian, Chi\ Liviu \i Mariana, Csiki Mike Gabor \i
Emese, Veres Ferencz \i Judith, Roman Ioan Cornel, Mihu Claudiu Sebastian \i Doina Elena, Buta Ioan Marius \i Maria
Aurora,Pu\ca\ Emil \i Domni[a , documenta[ie de urbanism, anex] ce face parte integranta din prezenta hot]r`re.
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 Zonal -@@ZON} DE LOCUIN{E
L6@@- în Municipiul Zal]u zona str]zilor Petru Rare\ \i |tefan cel Mare, este de 3 ani de la data intrarii 'n vigoare a prezentei
hot]r`ri , cu posibilitatea prelungirii acesteia pân] la data aprob]rii noului PUG,prin hot]r`re a consiliului local.
(2)Valabilitatea prevederilor documenta[iei Plan Urbanistic Zonal @@ZON} DE LOCUIN{E L6@@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]r`re se comunic], 'n
termen de 15 zile de la aprobare, într-un exemplar, Agen[iei Na[ionale de Cadastru \i Publicitate Imobiliar], în format
electronic, pentru preluarea informa[iilor în sistemul de eviden[] de cadastru \i publicitate imobiliar] \i în geoportalul
INSPIRE \i un exemplar Ministerului Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Arhitectului \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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}R~REA nr.234
din 28 iulie 2017
privind revocarea Hot]rârii Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 111 din 27 aprilie 2017,
de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru@@CONSTRUIRE BLOCURI DE
LOCUIN{E@@, în Municipiul Zal]u, str.Aleea Pinului f.n.,
investitoare S.C. S}LZAL CONSTRUCT S.R.L. ZAL}U
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- referatul Direc[iei Urbanism - Arhitect \ef nr.45856/21.07.2017;
- procesul verbal de control al ISC - IRC Nord-Vest-IJC Cluj cu nr.28005/08.06.2017;
- plângerea prealabil] formulat] de Inspectoratul de Stat în Contruc[ii înregistrat] la Prim]ria Municipiului Zal]u sub
nr.44810/17.07.2017 \i plângerea prealabil] formulat] de Inspectoratul Regional în Construc[ii Nord-Vest înregistrat] la
Prim]ria Municipiului Zal]u sub nr.31822/27.06.2017;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u.
- prevederile Legii nr. 554/2004 - a contenciosului administrativ.
În baza art.36 alin.(1), alin.(5) lit.c, precum \i în baza art.45 alin.(2) lit.e \i art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001
privind administra[ia public] local], republicat] cu modific]rile ulterioare.

HOT}R}|TE:

Art.1. Se revoc] Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 111 din 27 aprilie 2017 de aprobare a Planului Urbanistic
de Detaliu pentru @@CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUIN{E@@în Municipiul Zal]u, str.Aleea Pinului f.n., investitoare S.C. S}LZAL
CONSTRUCT S.R.L. ZAL}U pentru motivele prezentate în Referatul Direc[iei Urbanism - Arhitect \ef nr.45856/21.07.2017.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia urbanism - Arhitect \ef.
Art.3. 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 urbanism - Arhitect \ef;
- Inspectoratul de Stat în Contruc[ii \i Inspectoratul Regional în Construc[ii Nord-Vest.
- S.C. S]lzal Construct S.R.L. Zal]u.

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

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Potrovi[] Stelian

* Not]: Anexele la hot]r`ri pot fi consultate la afi\ierul Prim]riei Municipiului Zal]u de c]tre persoanele interesate,
precum \i pe site-ul institu[iei www.zal]usj.ro
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