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HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORA|ULUI
JIBOU

HOT}RÂREA nr.74 din 28 iulie 2017 privind aprobarea contului
de execu[ie bugetar] pe trim.II 2017
HOT}RÂREA nr.84 din 28 iulie 2017 privind completarea HCL
nr.133/2015 privind aprobarea Studiului de fundamentare a Deciziei
de concesionare a Serviciului public de gestionare a câinilor f]r] st]pân
HOT}RÂREA nr.67 din 28 iulie 2017 privind stabilirea salariilor
de baz] pentru func[ionarii publici \i personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Ora\ului Jibou \i
din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Ora\ului Jibou,
respectiv Poli[ia Local] a Ora\ului Jibou , Serviciul Public comunitar
local de eviden[] a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospod]rie
Comunal], ale\ii locali
HOT}RÂREA nr.83 din 28 iulie 2017 privind asigurarea finan[]rii
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan[eaz] de la bugetul de
stat prin PNDL pentru lucr]rile de Reabilitare \i Modernizare a
str]zilor T. Vladimirescu \i Odorheiului din Ora\ul Jibou
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA nr.74
din 28 iulie 2017
privind aprobarea contului de execu[ie bugetar] pe trim.II 2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.8043 din 07.07. 2017 a domnului primar
- Raportul nr.8042 din 07.07.2017 al Biroului buget, finan[e, contabilitate privind necesitatea aprobarii contului de
execu[ie bugetara pe trim.II anul 2017,
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local,
În baza prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 36(2) lit. b \i art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] contul de execu[ie bugetar] pe trim II 2017 conform anexei, care face parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar
- Biroul buget, finan[e, contabilitate
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Trezoreria Jibou
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]

Pre\edinte de \edin[]
Sarkozi Paul

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr.74
din 28 iulie 2017
Privind Contul de execu[ie bugetar] 'ncheiat la 30.06.2017
Av`nd 'n vedere Legea 273/2006 privind fina[ele publice locale art 49 pct12
>> 'n lunile aprilie, iulie \i octombrie, pentru trimestru expirat \i cel tarziu 'n decembrie, pentru trimestru al patrulea, ordonatorii
principali de credite au obliga[ia de a prezenta 'n sedin[] public], spre analiz] \i aprobare de c]tre autorit][ile deliberative, execu[ia
bugetelor 'ntocmite pe cele dou] sec[iuni<<

Nr.

VENITURI

COD

Crt.

PROGRAM

PROGRAM

”NCAS}RI

AN 2017

TRIM II

TRIM II 2017

2017
I

VENITURI TOTALE

25.477.230

14.138.190

12.563.538

Din care :
1

Sume def tva ptr. ch descentralizate

11.02.02

11.884.000

6.545.000

6.545.000

2

Sume def TVA ptr. drumuri

11.02.05

78.000

78.000

78.000

2

3

Sume def tva ptr. echilibrare

11.02.06

238.000

203.000

203.000

4

Cote def imp venit

04.02.01

4.600.000

2.470.000

2.684.936

5

Sume alocate cote defalcate

04.02.04

151.000

76.000

80.649

6

Subv de la bug stat

42.02

286.000

116.000

106.274

7

Subv primite de la CJ

43.08

2.800

2.800

2.800

8

Sume exceed an precedent

40.02.14

4.607.430

2.699.540

400.000

9

VENITURI PROPRII

3.630.000

1.947.850

2.462.879

Din care:
Impozit pe venit din transf

03.02.18

13.674

propriet][ilor imobiliare
Imp cl]diri PF

07.02.01.01

550.000

340.000

341.457

Impozit cl]diri PJ

07.02.01.02

850.000

400.000

618.690

Impozit teren PF

07.02.02.01

250.000

150.000

161.172

Imp teren PJ

07.02.02.02

96.000

42.000

56.358

Imp teren extravilan

07.02.02.03

177.000

110.000

149.418

Taxe judiciare timbru

07.02.03

65.000

35.000

46.234

Impozit spectacole

15.02

3.000

1.500

490

Imp mij transp PF

16.02.02.01

405.000

250.000

305.159

Imp mij transport PJ

16.02.02.02

194.000

80.000

111.770

Taxe tarif elib licen[e

16.02.03

43.000

23.000

33.502

Alte taxe utilizare bunuri

16.02.50

39.000

20.000

11.605

18.02

33.000

15.000

16.917

30.02.05

465.000

225.000

271.524

33.02

210.000

100.350

97.043

Alte imp \i taxe afi\aj,publicitate
Venit concesion]ri \i închirieri
Venit prest servicii(salubriz)

3

Venit taxe administrar

34.02

50.000

30.000

2.794

Venit amenzi

35.02

200.000

126.000

189.938

Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii

36.02

16.429

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

18.705

CHELTUIELI TOTAL

COD

25.477.230

14.138.190

8.694.918

Autorit][i publice

51.02.

2.737.850

1.344.500

881.972

Chelt personal

1.946.850

903.750

760.128

Chelt materiale

425.000

247.000

121.517

Chelt capital

366.000

193.750

327

258.750

113.020

75.933

Ch personal

155.650

70.120

64.121

Ch materiale

53.100

17.900

11.812

Fd rezerv]

50.000

25.000

50.000

476.090

219.080

188.718

Chelt personal

447.190

201.480

182.458

Ch materiale

25.900

14.600

6.260

Chelt capital

3.000

3.000

9.471.000

5.468.350

4.783.533

8.329.000

4.767.100

4.303.081

656.250

444.302

Taxe extrajudiciare de timbru

\coli

Alte serv publice generale

54.02

Eviden[a persoanei \i alte serv=

Ordine public]

61.02

Poli[ie local] \i protec[ie civil]

Inv][]m`nt

65.02

Chelt personal
Chelt materiale

1.062.000

4

Burse

30000

20.000

18.050

50.000

25.000

18.100

389.640

228.050

105.359

223.640

106.300

104.190

6.000

1.750

1.169

160.000

120.000

1.304.310

878.450

185.900

Chelt personal

129.630

56.750

53.587

Ch materiale

364.680

221.700

70.713

Alte cheltuieli

110.000

50.000

26.000

700.000

550.000

35.600

2.912.900

1.312.800

1.168.255

Cheltuieli personal asisten[i

1.599.000

739.900

624.219

Indemniza[ii handicapa[i

1.199.000

553.000

540.531

Ajutor social – înc]lzire lemne

84.900

9.900

1.605

Asocia[ii \i funda[ii

20.000

5.000

Ajutor urgen[]

10.000

5.000

1.900

2.268.500

1.196.200

410.949

370.000

200.000

99.194

1.898.500

996.200

311.755

413.460

228.590

184.709

Ajutor social
Tichete gr]dini[]
S]n]tate

66.02

Cabinet \colar \i spital
Ch personal
Cheltuieli materiale
Transfer spital
Cultur], recreere,religie

67.02

Asocia[ii \i funda[ii
Chelt capital
Asisten[] social]

Servicii \i dezvoltare public]

68.02

70.02

Iluminat \i alim cu apa
Cheltuieli materiale
Chelt capital
Protec[ia mediului

74.02

5

Cheltuieli personal

147.960

52.890

50.659

Cheltuieli materiale

115.500

100.700

84.541

Chelt capital

150.000

75.000

49.509

5.103.430

3.149.150

709.590

Cheltuieli personal

590.830

236.300

219.389

Cheltuieli materiale

1.867.600

837.850

490.201

Chelt capital

2.645.000

2.075.000

Transporturi, str]zi

84.02

Alte ac[iuni economice

141.300

Proiecte de dezv multifunc[ionale

141.300

EXCEDENT

3.868.620

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

HOT}RÂREA nr.84
din 28 iulie 2017
privind completarea HCL nr.133/2015 privind aprobarea Studiului de fundamentare a Deciziei
de concesionare a Serviciului public de gestionare a câinilor f]r] st]pân
Consiliul local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 8398 din 18.07.2017 privind completarea HCL nr 133/2015 de aprobarea Studiului de
fundamentare a Deciziei de concesionare a Serviciului public de gestionare a câinilor f]r] st]pân cu matricea preliminar] de
reparti[ie a riscurilor de proiect \i matricea de reparti[ie a riscurilor alocate,
- HCL nr 133/2015 privind aprobarea Studiului de fundamentare a Deciziei de concesionare a Serviciului public de
gestionare a câinilor f]r] st]pân,
- Expunerea de motive nr 8399 din 18.07. 2017 a domnului Primar ing. Ghiurco Dan,
- Potrivit prevederilor art. 36 alin 2) lit d, din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republic]t].
În temeiul art. 36 alin 2 lit d \i 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republic]t],

HOT}R}|TE:
Art.1.Se completeaz] HCL nr. 133/2015 privind aprobarea Studiului de fundamentare a Deciziei de concesionare a
Serviciului public de gestionare a câinilor f]r] st]pân cu matricea preliminara de reparti[ie a riscurilor de proiect \i matricea
de reparti[ie a riscurilor alocate, potrivit anexei, parte integrant] din prezenta hot]r`re.
Art.2. Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Serviciul contabilitate
- Compartiment Disciplin] în construc[ii, mediu
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]

Pre\edinte de \edin[]
Sarkozi Paul
6

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr.84
din 28 iulie 2017
MATRICEA PRELIMINAR} DE REPARTI{IE A RISCURILOR DE PROIECT
"n cadrul unui contract de concesiune, concesionarul preia diferite responsabilit][i pentru realizarea \i operarea serviciului. Majoritatea dintre
aceste riscuri sunt de asemenea transferate impreuna cu aceste responsabilit][i.
Identificarea \i alocarea corect] a riscurilor este foarte important] pentru aprecierea 'n'ntregime a structurii concesiunii. Fiecare risc a fost
alocat fie autorit][ii contractante, fie concesionarului, sau a fost 'mpartit 'ntre autoritatea contractant] \i concesionar, 'n func[ie de partea capabil]
s]-l gestioneze mai bine.
Pentru fiecare risc, impactul (financiar) acestuia este definit 'n contextul costurilor suportate de catre Consiliul Local al Ora\ului Jibou sau de
c]tre concesionar. Cu alte cuvinte, se va stabili partea care suport] consecin[ele financiare 'n cazul 'n care riscul se materializeaz] 'n practic].
{in`nd cont de regula general] folosit] pentru alocarea unui risc \i anume c] acesta trebuie suportat de c]tre partea (autoritatea contractant]
sau concesionar) care poate atenua riscul 'n cea mai mare m]sur] \i/sau care poate controla consecin[ele 'n cea mai mare m]sur] \i de faptul c] 'n
cadrul unei concesiuni, autoritatea contractant] '\i asum] mai pu[ine riscuri dec`t 'n cazul unei achizi[ii publice uzuale, alocarea riscurilor trebuie
s] fie acceptabil] pentru concesionar \i autoritatea contractant].
MATRICEA PRELIMINAR} DE REPARTI{IE A RISCURILOR
Categoria de risc

Descriere

Consecin[e

Eliminare

Concesionarul devine insolvabil sau

Nerealizarea presta[iilor

O corect] \i aprofundat] analiz] a

efectuarea presta[iilor necesita o

solicitate de concedent \i

resurselor financiare prezentate in

finan[are mai mare decât cea estimat]

pierderi pentru participan[ii

cadrul ofertei depuse de viitorul

Finan[ator \i finan[e
Finan[ator incapabil

de concesionar.

la investi[ii.

concesionar (angajamentele
finan[atorului).

Finan[are indisponibil]

Concesionarul nu poate asigura

Lipsa finan[]rii pentru

Concedentul va analiza cu mare

resursele financiare \i de capital

continuarea sau finalizarea

aten[ie angajamentele financiare

atunci când trebuie \i in cuantumuri

investi[iei.

ale Concesionarului \i

concordan[a cu programarea

suficiente.

investi[iilor.
Modific]ri de taxe

Pe parcursul proiectului regimul de

Impact negativ asupra

Pentru începerea oper]rii, acest

impozitare general se schimb] in

veniturilor financiare ale

risc este inexistent. Taxele locale

favoarea concesionarului.

Concesionarului.

se aprob] de c]tre Concedent \i

acesta, la eventualele modific]ri,
va lua ’n considerare \i situa[ia
concret] a concesionarului.

Finan[are suplimentar]

Datorita schimb]rilor de legisla[ie, de

Concesionarul nu poate

Concesionarul poate acoperi o

politic] sau de alt] natur], sunt

suporta financiar

parte din refinan[are,’n func[ie de

necesare finan[]ri suplimentare peste

consecin[ele schimb]rilor.

reconstruc[ie, modificare, reechipare,

resursele bugetare, cealalt] parte
fiind suportat] de concedent.

etc.
Operare
Resurse la intrare

Resursele necesare pentru operare

Cre\teri de cost \i,’n unele

Concesionarul poate gestiona

cost] mai mult decât estim]rile

cazuri, efecte negative asupra

riscul prin contracte pe termen

ini[iale, nu au calitate

calit][ii presta[iilor efectuate.

lung cu operatori corespunz]tor

corespunz]toare sau sunt
Între[inere \i reparare

califica[i \i având capacit][i

materiale \i resurse suficiente.

indisponibile in cantit][ile necesare.
Calitatea lucr]rilor este

Cre\terea costului cu efecte

Concesionarul poate gestiona

necorespunz]toare având ca rezultat

negative asupra presta[iilor

riscul prin contracte pe termen

cre\terea peste anticip]ri a costurilor

efectuate.

lung cu operatori corespunz]tor
califica[i \i având capacita[i

de între[inere \i repara[ii.

materiale \i resurse suficiente.
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Schimbarea cerin[elor

Schimbarea cerin[elor pe

Concedentul trebuie sa

limitelor agreate prin

conduce la modificarea

cerin[ele sale inca din faza de

contract

proiectului, iar dup]

preg]tire a proiectului.

Concedentului in afara

Concedentul schimb] cerin[ele
dup] semnarea contractului.

timpul realiz]rii investi[iei

recep[ie la cre\terea

defineasc] cat mai exact

costurilor de capital.
Operare

Concesionarul nu corespunde

financiar sau nu poate efectua

Imposibilitatea efectu]rii
presta[iilor.

presta[iile conform contractului.

Concedentul trebuie s] examineze
’n detaliu, inc] din faza de

ofertare, capacitatea viitorului
concesionar de a îndeplini cu
succes contractul.

Solu[ii tehnice vechi sau

Solu[iile tehnice propuse nu sunt

Venitul Concesionarului

”n faza de ofertare, viitorul

inadecvate

corespunz]toare din punct de vedere

scade sub datele de închidere

Concesionar poate propune

tehnologic pentru a asigura realizarea

financiar] a proiectului având

condi[ii contractuale care s]

Concedentul nu prime\te

de rezerv] pentru acoperirea

proiectului.

ca rezultat pierderi,

presta[iile solicitate.

prevad] constituirea unor resurse
eventualelor dezvolt]ri
tehnologice.

Pia[a
Inr]ut][irea condi[iilor
economice generale

Producerea unor schimb]ri

fundamentale \i nea\teptate in

Venituri sub proiec[iile
financiare anterioare.

Concesionar poate propune

condi[iile economice generale, care

condi[ii contractuale care s]-i

presta[iile contractate.

riscului.

conduc la reducerea cererii pentru
Schimb]ri competitive

”n faza de ofertare, viitorul

asigure condi[ii de acoperire a

O alta investi[ie, deja existent], este

Venituri sub proiec[iile

Concesionarul va încerca s] se

extins], imbun]t][it] sau retarifat],

financiare anterioare ca

redreseze financiar împotriva

astfel incat competi[ia ’n domeniul

urmare a reducerii pre[urilor

schimb]rilor ce afecteaz] in mod

contractului cre\te.

datorit] concuren[ei.

determinate de competi[ia

presta[iilor efectuate conform

\i/sau a reducerii cererii,

discriminatoriu proiectul,
Concedentului.

Concedentul trebuie s] se ab[in]
de la m]suri care afecteaz]

proiectul in mod discriminatoriu.
Schimb]ri demografice

O schimbare demografic] sau socio-

Venituri sub proiec[iile

Concesionarul are obliga[ie sa

economic] afecteaz] cererea pentru

financiare anterioare.

prevad] ’n calculele sale

Valoarea pla[ilor ’n timp este

Diminuarea ’n termeni reali a

Concesionarul poate propune un

diminuat] de infla[ie.

veniturilor din proiect.

mecanism corespunz]tor pentru

presta[iile contractate.
Infla[ia

eventualele modific]ri de venituri.

compensarea infla[iei, prin

ajust]ri ale pre[urilor \i tarifelor.
Concedentul trebuie s] evite ca,
concesionarul s] beneficieze de
supracompens]ri sau de pla[i
duble.
Risc legal de politica
concedentului

8

Reglementarea

Existen[a unui cadru statutar de

Efect asupra costurilor \i

reglement]ri care vor afecta

veniturilor

concesionarul.
Schimb]ri legislative/de
politic]

Concesionarul evalueaz] sistemul
de reglement]ri \i ia m]surile
necesare.

Schimbarea legislativ] \i/sau a

O cre\tere semnificativ] ’n

Concedentul poate s] reduc]

fi anticipat] la semnarea contractului

concesionarului \i/sau

schimb]ri prin monitorizarea \i

politicii concedentului, care nu poate

costurile opera[ionale ale

\i care este adresat] direct , specific

necesitatea de a efectua

\i exclusiv proiectului, ceea ce

cheltuieli de capital pentru a

conduce la costuri de capital sau

putea r]spunde acestor

opera[ionale suplimentare din partea

schimb]ri.

concesionarului.

r]spunderea pentru astfel de

limitarea modific]rilor care ar

putea avea astfel de consecin[e
asupra proiectului.

Concesionarul va face schimb]rile
astfel ’ncat efectul financiar
asupra Concedentului s] fie
minimalizat.

Retragerea sprijinului
complementar

Concedentul i\i retrage sprijinul

Consecin[e asupra

complementar, proiectul fiind afectat

Concesionarul va încerca s]

veniturilor.

negativ.

redreseze financiar proiectul dup]

schimb]rile ce afecteaz] proiectul,
’n special ’n cazul ’n care

utilizatorul ter[ este cel care
pl]te\te.
Activele proiectului
Depreciere tehnic]

Deprecierea tehnic] este mai mare

Cre\terea costurilor

decât cea prev]zut].

Concesionarul va lua m]surile

retehnologizate.

necesare pentru evitarea unei

astfel de situa[ii \i va întocmi un
plan coerent \i performant de
tehnologizare.

For[a major]
For[a major]

For[a majora, astfel cum este definit]

Pierderea sau avarierea

Concesionarul poate lua m]suri de

contractului.

pierderea/diminuarea

urm]re\te repararea sau înlocuirea

prin lege, împiedic] realizarea

activelor proiectului \i

posibilit][ii de ob[inere a
veniturilor preconizate.

asigurare a activelor proiectului \i
acestora ’n cel mai scurt timp
posibil.

Profitabilitatea proiectului
Proiectul se dovede\te mai

profitabil decât previziunile
realizate ini[ial

Balan[a de venituri-cheltuieli difer]

Supra-profituri ’n favoarea

semnificativ fa[] de previziuni.

concesionarului.

Concedentul trebuie s] includ]
mecanisme de repartizare

echitabile a profiturilor ob[inute
peste limita luat] in calcul la

stabilirea proiec[iilor financiare.
Pentru alocarea riscurilor, s-a luat 'n considerare urm]toarele reguli:
1. Fiec]rui risc i se atribuie un num]r unic.
2. Fiec]rui risc i se atribuie o denumire specific], legat] de natura riscului.
3. Pentru fiecare risc s-a stabilit:
- va fi re[inut de autoritatea contractant];
- va fi alocat concesionarului sau,
- va fi 'mp]r[it 'ntre ambele p]r[i.
MATRICEA DE REPARTI{IE A RISCURILOR ALOCATE

Nr

crt.

Denumirea riscului

Descriere

Alocare

Managementul riscului

Concedent
Finan[ator \i finan[are

Imp]r[it]

9

Concesionar

1

Finan[ator incapabil

x

Concesionarul

devine insolvabil

O corecta \i aprofundata
analiza a resurselor

sau efectuarea

financiare prezentate in

presta[iilor

cadrul ofertei depuse de

finan[are mai

(angajamentele

mare decât decât

finan[atorului).

concesionar.

Concesionar a realiz]rii

viitorul concesionar

necesita o

Garantare de c]tre

cea estimata de

investi[iei (garan[ie
bancare de buna
execu[ie).
2

Finan[are indisponibil]

Concesionarul nu

x

poate asigura

Concedentul va analiza cu
mare aten[ie

resursele

angajamentele financiare

financiare \i de

ale concesionarului \i

când trebuie \i in

programarea investi[iilor.

capital atunci

concordanta cu

cuantumuri
suficiente
3

Modific]ri de taxe

x

Pe parcursul

x

proiectului

acest risc este inexistent.

impozitare

c]tre concedent \i acesta,

schimb] ’n

va lua ’n considerare \i

favoarea

situa[ia concreta ]

Taxele locale se aprob] de

regimul de

la eventualele modific]ri,

general se

concesionarului.

concesionarului.
4

Finan[are suplimentar]

Pentru începerea oper]rii,

x

Datorit]

Concesionarul poate

schimb]rilor de

acoperi o parte din

politic] sau de

resursele bugetare,

alt] natur], sunt

cealalt] parte fiind

refinan[are, ’n func[ie de

legisla[ie, de

suportat] de concedent.

necesare finan[]ri
suplimentare
peste

reconstruc[ie,
modificare,
reechipare, etc.
Operare
5

Resurse la intrare

x

Resursele

Concesionarul poate

necesare pentru

gestiona riscul prin

operare cost] mai

contracte pe termen lung

estim]rile ini[iale,

corespunz]tor califica[i \i

nu au calitate

având capacit][i materiale

cu operatori

mult decât

\i resurse suficiente.

corespunz]toare
sau sunt

10

6

Între[inere \i reparare

x

Calitatea

lucr]rilor este

Concesionarul poate
gestiona riscul prin

necorespunz]toar

contracte pe termen lung

rezultat creșterea

corespunz]tor califica[i \i

cu operatori

e având ca

peste anticip]ri a

având capacita[i materiale

costurilor de

\i resurse suficiente.

între[inere \i
repara[ii.
7

Schimbarea cerin[elor

Concedentul

Concedentului ’n afara

schimb] cerin[ele

contract.

contractului.

Operare

Concesionarul nu

limitelor agreate prin
8

x

dup] semnarea

corespunde

x

Concedentul trebuie s]

examineze ’n detaliu, ’nc]

financiar sau nu

din faza de ofertare,

presta[iile

concesionar de a îndeplini

contractului

cazul ’n care operatorul

capacitatea viitorului

poate efectua

cu succes contractul. ”n

conform

nu respect] indicatorii de
operare, contractul se va

rezilia, iar concedentul va
trece la organizarea unei
noi licita[ii. P`n] la

identificarea unui nou
operator se va asigura

permanen[a serviciului
prin forma de gestiune

direct]. Documenta[ia de
licita[ie va fi astfel

întocmit] ’nc`t operatorul
identificat s] corespund]
financiar, cerându-se
garan[ii financiare.
9

x

”n faza de ofertare,

Solu[ii tehnice vechi

Solu[iile tehnice

sau inadecvate

propuse nu sunt

viitorul concesionar poate

din punct de

contractuale care s]

pentru a asigura

resurse de rezerv] pentru

realizarea

acoperirea eventualelor

propune condi[ii

corespunz]toare

prevad] constituirea unor

vedere tehnologic

dezvolt]ri tehnologice.

proiectului.
Pia[a

11

10

”nraut][irea condi[iilor
economice generale

Producerea unor

x

schimb]ri

fundamentale \i

”n faza de ofertare,

viitorul concesionar

poate propune condi[ii

nea\teptate in

contractuale care s]-i

condi[iile

asigure condi[ii de

economice

acoperire a riscului.

generale, care
conduc la

reducerea cererii

pentru presta[iile
contractate.
11

Schimb]ri competitive

O alt] investi[ie,

x

deja existent],
este extins],

’mbunatatit] sau

re-tarifat], astfel
’nc`t competi[ia
’n domeniul
presta[iilor

efectuate conform
contractului
cre\te.
12

Schimb]ri demografice

O schimbare

x

demografica sau

socio-economica

Concesionarul are

obliga[ia s] prevad] ’n

calculele sale eventualele

afecteaz] cererea

modific]ri de venituri.

pentru presta[iile
contractate
13

Infla[ia

Valoarea pla[ilor
’n timp este

x

Concesionarul poate

propune un mecanism

diminuat] de

corespunz]tor pentru

infla[ie.

compensarea infla[iei,

prin ajust]ri ale pre[urilor.

Risc legal de politica
concedentului
14

Reglementarea

Existen[a unui

cadru statutar de

x

reglement]ri care

Concesionarul evalueaz]
sistemul de reglement]ri
\i ia m]surile necesare.

vor afecta

concesionarul.

15

Schimb]ri

legislative/de politic]

Schimbarea

legislativ] \i/sau a
politicii

concedentului,

care nu poate fi
anticipat\ la

x

Concedentul poate sa

reduc] r]spunderea pentru
astfel de schimb]ri prin

monitorizarea \i limitarea
modific]rilor care ar
putea avea astfel de

semnarea

consecin[e asupra

care este adresat\

va face schimb]rile astfel

contractului \i

direct, specific \i
exclusiv

proiectului, ceea
ce conduce la

costuri de capital
sau opera[ionale

suplimentare din
partea

concesionarului.

12

proiectului. Concesionarul
’nc`t efectul financiar

asupra concedentului s]
fie minimalizat.

16

Retragerea sprijinului
complementar

x

Concedentul ’\i

retrage sprijinul

Concesionarul va încerca
s] redreseze financiar
proiectul dup]

complementar,
proiectul fiind

schimb]rile ce afecteaz]

afectat negativ.

proiectul, ’n special ’n

cazul ’n care utilizatorul

ter[ este cel care pl]tește.
Activele proiectului
17

Depreciere tehnic]

x

Deprecierea

Concesionarul va lua

tehnic] este mai

m]surile necesare pentru

prev]zuta.

situa[ii \i va întocmi un

evitarea unei astfel de

mare decât cea

plan coerent \i performant
de tehnologizare.

For[a major]
18

For[a major]

x

For[a majora,

Concesionarul poate lua

astfel cum este

m]suri de asigurare a

împiedic]

urm]rește repararea sau

activelor proiectului \i

definit] prin lege,

înlocuirea acestora ’n cel

realizarea

mai scurt timp posibil.

contractului.
Profitabilitatea

19

proiectului

Proiectul se dovedește

Balan[a de

previziunile realizate

difer]

repartizare echitabile a

de previziuni.

limita luat] ’n calcul la

mai profitabil decât
ini[ial

venituri-cheltuieli

x

Concedentul trebuie s]
includ] mecanisme de

semnificativ fa[]

profiturilor ob[inute peste
stabilirea proiec[iilor

financiare. Concesionarul
va trece la ajustarea
tarifelor pentru

restabilirea balan[ei
contractuale.

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

HOT}RÂREA nr.67
din 28 iulie 2017
privind stabilirea salariilor de baz] pentru func[ionarii publici \i personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Ora\ului Jibou \i din cadrul serviciilor subordonate
Consiliului local al Ora\ului Jibou, respectiv Poli[ia Local] a Ora\ului Jibou , Serviciul Public
Comunitar Local de Eviden[] a Persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospod]rie Comunal],
ale\ii locali
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
- referatul nr.8366 din 18.07.2017 al Biroului resurse umane privind stabilirea salariilor de baza pentru func[ionarii
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publici \i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Ora\ului Jibou \i din cadrul serviciilor
subordonate Consiliului local al Ora\ului Jibou respectiv Poli[ia locala a Orasului Jibou, Serviciul Public comunitar local de
eviden[] a persoanelor Jibou ,Serviciul Public de Gospodarie comunal], ale\ii locali.
- v]z`nd expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiilor de specialitate
"n baza prevederilor art 11 din legea - cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
"n temeiul 36(9) \i art 45 alin( 1,2) din Legea nr. 215/2001, privind administra[ia public] local], republicat] cu
modific]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Începând cu 01.07.2017 se stabilesc salariile de baz] pentru func[iile publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Ora\ului Jibou \i serviciilor subordonate Consiliului local conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]r`re.
Art.2. Începând cu 01.07.2017 se stabilesc salariile de baz] pentru func[iile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Ora\ului Jibou \i serviciilor subordonate Consiliului local conform Anexei nr.2, parte integrant] din prezenta hot]r`re.
Art.3. Începând cu data de 01.07.2017 se stabile\te indemniza[ia de \edin[] în procent de 4% din indemnizatia primarului
UAT Ora\ Jibou num]rul maxim de \edin[e pentru care se acord] indemnniza[ia este de 2 \edin[e /luna (1 \edin[a ordinar],1
\edin[a de comisie de specialitate ).
Art.4. Persoanele nemul[umite se pot adresa Tribunalului S]laj, în condi[iile legii Contenciosului administrativ.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl. primar \i dna. Tegla\ Rodica, inspector Biroul resurse umane.
Art.6. Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar
- Biroul resurse umane
- Biroul buget, finan[e, contabilitate
- Institu[ia Prefectului S]laj
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[]

Pre\edinte de \edin[]
Sarkozi Paul

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria

Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.67
din 28 iulie 2017

Salariile de baz] pentru func[iile publice din aparatul de specialitate al primarului Ora\ului Jibou \i din serviciile publice
subordonate Consiliului local al Ora\ului Jibou
a) Func[ii publice de conducere

Nr.

Nivelul

Func[ia

Coeficient

studiilor

crt.

Salariu de baz]
-lei-

1

Secretar al unit][ii administrativ- teritoriale

S

4,3

6235

2

|ef serviciu, architect \ef la nivel ora\

S

4

5800

Not]: Salariile de baz] pentru func[iile de conducere cuprind sporul de vechime în munc] la nivel maxim a\a cum prevede art. 19 alin.(2)
din Legea nr. 153/2017.
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b) Func[ii publice generale de execu[ie
Nr. crt.

Func[ia

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariu de baz]
-lei-

1

Auditor,

S

2,6

S

2,5

3625

grad profesional superior
2

Consilier, consilier juridic, inspector;
grad profesional superior

3

grad profesional principal

S

2,15

3118

4

grad profesional asistent

S

2

2900

5

grad profesional debutant

S

1,8

2610

6

Referent de specialitate;

SSD

2,05

2973

grad profesional superior
7

grad profesional principal

SSD

1,9

8

grad profesional asistent

SSD

1.7

9

grad profesional debutant

SSD

1,55

10

Referent;

M

1,94

2813

grad profesional superior

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.67
din 28 iulie 2017
Salariile de baz] pentru func[iile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Ora\ului Jibou \i din serviciile publice
subordonate Consiliului local al Ora\ului Jibou
a)

Func[ii de execu[ie pe grade \i trepte profesionale

Nr.

Func[ia

Nivelul studiilor

Coeficient

crt.

1.

Salariu de baz]
-lei-

Consilier, Inspector de specialitate

S

2,16

3132

gradul I

S

2

2900

gradul IA

M

1,4

gradul I

M

1,3

M

1,5

2175

I

M;G

1,35

1958

7

II

M;G

1,3

1885

8

III

M;G

1,25

9

IV

M;G

1,2

1740

2
3

Arhivar

4
5

Administrator

6

Muncitor calificat

gradul IA

10

Muncitor necalificat

M;G

1,15

1668

12

”ngrijitor

M;G

1,1

1595

13

Portar

M;G

1

1450

15

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.83
din 28 iulie 2017
privind asigurarea finan[]rii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan[eaz] de la bugetul de
stat prin PNDL pentru lucr]rile de Reabilitare \i Modernizare a str]zilor
T. Vladimirescu \i Odorheiului din Ora\ul Jibou
Consiliul local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 8574 din 21.07.2017 al compartimentului Investi[ii
- adresa nr.89.737 /19.07.2017 comunicat] de Ministerul Dezvolt]rii Regionale , Administra[iei Publice \i Fondurilor Europene privind
aprobarea proiectului .
- Hot]rârea Consiliului local nr 6/31.01.2017 privind aprobarea listei de investi[ii pe anul 2017 .
- expunerea de motive nr 8.575 din 21. 07 2017 a domnului Primar
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local
Conform ordinului 1851/2013 a M.D.R.A.P pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr
28/2013 pentru aprobarea Programului Na[ional de dezvoltare local].
- V]zând prevederile art. 36 alin 2) lit b, din Legea nr 215/2001 legea administra[iei publice locale ,republicat] , cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
În temeiul art.45 alin (1 \i 2) din Legea nr 215/2001 legea administra[iei publice locale , republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art.1.Se aprob] asigurarea finan[]rii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan[eaz] de la bugetul de stat prin PNDL pentru lucr]rile
de @@Reabilitare \i Modernizare a str]zilor T. Vladimirescu \i Odorheiului din Ora\ul Jibou@@ în valoare de 550.000 lei conform anexei, parte
ingrant] din prezenta hot]r`re.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
Art.3. Prezenta se comunic] cu :
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Dl. Primar
- Compartimentul investi[ii , managementul Proiectelor
- Serviciul Contabilitate
- Publicitate /dosar de sedin[]

Pre\edinte de \edin[]
Sarkozi Paul

Contrasemneaz],
SECRETAR,
Opri\ Maria
Anex]
la Hot]r`rea nr.83
din 28 iulie 2017

Conform Ordinului 1851/2013_Norme metodologice OG 28 din 2013,
Consolidat prinOrdinul 947/2015, Categoriile de cheltuieli care nu se finan[eaz] de la bugetul de stat prin Programul PNDL, sunt:
- cheltuieli pentru ob[inerea \i amenajarea terenului,
- studiile de fezabilitate/documenta[iile de avizare a lucr]rilor de interven[ii,
- studiile de teren,
- studiile de specialitate,
- expertizele tehnice \i/sau audit energetic,
- asisten[] tehnic],
- consultan[],
- taxe pentru ob[inerea de avize/acorduri/ autoriza[ii,
- organizarea procedurilor de achizi[ii,
- active necorporale,
- cheltuieli conexe organiz]rii de \antier,
- comisioane, cote, taxe, costuri credite,
- cheltuieli pentru probe tehnologice, teste \i predare la beneficiar.
Conform devizului general 'ntocmit de proiectant, valoarea cumulate] a acestor cheltuieli este 550.000 lei.
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