MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVII, Nr.39
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II 22 SEPTEMBRIE
2017
|I ALTE ACTE

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI |}RM}|AG

HOT~RÂREA Nr.50 din 28 iunie 2017 pentru încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului
KERESZTES SANDOR \i declararea locului vacant
HOT}RÂREA Nr.52 din 28 iunie 2017 pentru modificarea HCL nr. 103/2016 privind instituirea taxei
speciale de salubrizare în comuna |]rm]\ag
HOT}RÂREA Nr. 53 din 16 iunie 2017 pentru aprobarea inventarului mijloacelor fixe \i a obiectelor de
inventar apar[inând Prim]riei Comunei |]rm]\ag \i Serviciilor publice de interes local
HOT}RÂREA Nr.54 din 28 iunie 2017 pentru constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
bunurilor ce alc]tuiesc domeniul public al comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj
HOT}RÂREA Nr.58 din 28 iunie 2017 privind numirea dirigintelui de \antier pentru supravegherea execu[iei
lucr]rilor de construc[ii în cadrul proiectului @@Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna |]rm]\ag, jude[ul
S]laj@@ subm]sura 7.2, în cadrul proiectului de finan[are nr. C072RN00011563300055/13.10.2016
HOT}RÂREA Nr.60 din 28 iunie 2017 pentru reducerea impozitului pentru mijloacele de transport hibride
începând cu anul fiscal 2017
HOT}RÂRE Nr.61 din 28 iunie 2017 pentru completarea Anexei nr.1 - Inventarul bunurilor care alc]tuiesc
domeniul public al comunei |]rm]\ag, însu\it] prin Hot]rârea nr. 39/2011 \i aprobat] prin H.G nr.541/2011
HOT}RÂREA Nr. 62 din 28 iunie 2017 pentru acordarea dreptului de uz \i servitute asupra unui teren în
favoarea SC.Filiala de Distribu[ie a Energiei Electrice @@Electrica Distribu[ie Transilvania Nord@@SA, SDEE
Zal]u în vederea realiz]rii lucr]rii: @@Alimentare cu energie electric] locuin[]@@, Dako Tibor, |]rm]\ag, str.
Crasnei, nr. 15
HOT}RÂR EA Nr.63 din 28 iunie 2017 pentru acordarea dreptului de uz \i servitute asupra unui teren în
favoarea SC.Filiala de Distribu[ie a Energiei Electrice @@Electrica Distribu[ie Transilvania Nord@@SA, SDEE
Zal]u în vederea construirii unui post de transformare a energiei electrice în localitatea |]rm]\ag, str.Morii
HOT}RÂREA Nr.64 din 28 iunie 2017 privind aprobarea de modific]ri tehnice la proiectul @@Modernizare
drumuri de pe teritoriul comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj@@
HOT}RÂREA Nr. 67 din 26 iulie 2017 pentru validarea mandatului domnului BALOGH ALEXANDRU
în func[ia de consilier local
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT~RÂREA Nr.50
din 28 iunie 2017
pentru încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului
KERESZTES SANDOR \i declararea locului vacant
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- prevederile art.35 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 9, alin.2, lit. a, art. 10, art. 12, alin. 1 \i 2 din Legea 393/2004 privind Statutul ale\ilor locali;
- Referatul constatator al primarului cu nr. 3607/06.06.2017 prin care se propune s] se ia act \i s] se constate încetarea de
drept a mandatului de consilier local al domnului Keresztes Sandor;
- Expunerea de motive cu nr. 3608/06.06.2017;
- Demisia domnului Keresztes Sandor înregistrat] cu nr. 3486/29.05.2017;
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 4232/28 iunie 2017;
În temeiul art.45(1) \i ale art.115, lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. Ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului KERESZTES SANDOR, ca urmare a demisiei
acestuia \i declar] vacant locul de consilier local care a fost de[inut în cadrul Consiliului Local al Comunei |]rm]\ag.
Art.2. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Primarul Comunei |]rm]\ag
- Site - ul www.sarmasag.ro
- Dosarul \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Erdei Arva Karoly

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA Nr.52
din 28 iunie 2017
pentru modificarea HCL nr. 103/2016 privind instituirea taxei speciale de salubrizare
în comuna |]rm]\ag
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- prevederile art.10 \i ale art.36 alin.(1) \i alin (2) lit d)si alin (6) lit a) pct 14 din Legea nr.215/2001 a administra[iei
publice locale, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul de specialitate cu nr. 4068/21 iunie 207 precum \i Expunerea de motive nr.4069/21 iunie 2017 a prin care se
propune modificarea HCL nr.103/2016 privind instituirea taxei speciale de salubrizare;
- Art.6 alin (1) lit. k, art.8 alin (1), ale art.26 alin(1) lit.c) \i alin (3) respectiv alin.(4) \i (5) din Legea nr 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localit][ilor, republicat] cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art 282 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
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- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.6 \i art.90 din OUG nr. 195/ 2005 privind protec[ia mediului;
În temeiul art.44 alin (1) \i ale art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1 (1) Începând cu data de 1 iulie 2017, se modific] taxa special] de salubrizare, tax] ce reprezint] contravaloarea
serviciilor de colectare, înc]rcare \i transport de\eu menajer de la popula[ie.
(1) În cazul persoanelor fizice cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 8,5 lei/ persoan]/lun]. Suma total] de plat]
de c]tre utilizatorul serviciului de salubrizare se stabile\te \i se impune conform prevederilor Regulamentului de stabilire \i
aplicare a taxei speciale de salubrizare.
(2 ) În cazul persoanelor fizice autorizate \i asimilate acestora \i pentru persoanele juridice cuantumul taxei speciale de
salubrizare este de 55 lei/mc/lun]. Suma total] de plat] de c]tre utilizatorul serviciului de salubrizare se stabile\te \i se
impune conform prevederilor Regulamentului de stabilire \i aplicare a taxei speciale de salubrizare.
(3) Cuantumul taxei speciale de salubrizare va fi actualizat concomitent cu actualizarea conform prevederilor legale 'n
vigoare a tarifelor aplicate serviciului public de salubrizare prin Hot]râre a Consiliului Local al Comunei |]rm]\ag.
Art.2. Cu ducerea la 'ndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 'ncredin[eaz] viceprimarul comunei |]rm]\ag, domnul
KOVACS TIBERIU.
Art.3.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Domnului primar;
- Domnului viceprimar;
- Compartiment impozite, taxe locale \i recuperare crean[e bugetare;
- Cet][enii comunei |]rm]\ag prin afi\are la sediu \i pe Site-ul comunei;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Erdei Arva Karoly

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr. 53
din 16 iunie 2017
pentru aprobarea inventarului mijloacelor fixe \i a obiectelor de inventar apar[inând
Prim]riei Comunei |]rm]\ag \i Serviciilor publice de interes local
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj,
Având în vedere:
- prevederile art.36(2), lit.@@c@@\i ale art.122 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-Procesul verbal cu nr.6181/19.12.2016 întocmit cu ocazia realiz]rii inventarului mijloacelor fixe \i a obiectelor de
inventar precum \i Raportul cu nr.3889/16 iunie 2017 al Compartimentului buget contabilitate, salarizare \i resurse umane
pentru aprobarea realiz]rii inventarului mijloacelor fixe \i a obiectelor de inventar;
- Expunerea de motive a primarului comunei nr.3890/16 iunie 2017;
- prevederile Legii contabilit][ii nr.82/1991;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr. 4235/28 iunie 2017;
În temeiul art.45(3) \i ale art.115,alin.1,lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. Aprob] inventarul mijloacelor fixe \i a obiectelor de inventar apar[inând Prim]riei Comunei |]rm]\ag \i Serviciilor
publice de interes local, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Aprob] casarea mijloacelor fixe \i a obiectelor de inventar apar[inând Prim]riei Comunei |]rm]\ag, conform
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Anexei nr.2, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei \i Compartimentul buget,
contabilitate, salarizare \i resurse umane.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Domnul primar;
- Compartiment buget, contabilitate,salarizare \i resurse umane;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Erdei Arva Karoly

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.53
din 16 iunie 2017
Denumire Magazie / Loc de folosin[]

Total

Gestiune: ADMINISTRA{IE
Magazia

Echipamente tehnologice

Magazia

Echipamente tehnologice ma\ini si utilaje

132.543,61
14.988,56

Magazia

Mij Fixe Construc[ii

33.028.163,56

Magazia

Mobilier

27.605,00

Magazia

Terenuri

4.417.390,00

Total gestiune: ADMINISTRA{IE

37.620.690,73

Gestiune: CULTUR}
Magazia : C}MIN

42.307,24

Magazia: Mobilier

34.720,00

Total gestiune: CULTUR}

77.027,24

Gestiune: Imobiliz. necorporale
Magazia : Imobiliz. necorporale

148.833,00

Total gestiune: Imobiliz. necorporale .

148.833,00

Gestiune: ORDINEA PUBLIC} |I AP}RARE NA{IONALA
Loc folosin[]:

1,00

Magazia : Echipamente tehnologice ma\ini si utilaje

63.389,00

Total gestiune: ORDINEA PUBLICA |I AP}RARE NA{IONAL}

63.390,00

Gestiune: SERVICIUL DE ÎNTRE{INERE |I REPARA{0II
Magazia : Echipamente tehnologice

591.755,05

Magazia : Mijloace de transport

541.949,92

Total gestiune: Serviciul de ’ntre[inere \i repara[ii

1.133.704,97

Total general

39.043.645,94

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.53
din 16 iunie 2017
Nr.crt

Denumirea biroului

Valoare

1.

CENTRU DE ZI

118

2.

C}MIN CULTURAL MOIAD

50

lei

3.

P.S.I

2728,90

4.

CASA SATULUI

262,92

5.

C}MIN CULTURAL |}RM}|AG,STR STADIONULUI

440,50

6.

C}MIN CULTURAL ILI|UA

50

7.

C}MIN CULTURAL LOMPIRT

8,90

8.

ASISTEN{} SOCIAL}

200

9.

EVIDEN{A PERSOANELOR

450

10.

FOND FUNCIAR

1000

TOTAL

5309,22
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA Nr.54
din 28 iunie 2017
pentru constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alc]tuiesc
domeniul public al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S}LAJ,

Având în vedere:
- prevederile art.36,alin.(9)din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul de specialitate cu nr.3610/6 iunie 2017 privind propunerea pentru constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
bunurilor ce alc]tuiesc domeniul public al comunei |]rm]\ag;
- Expunerea de motive a primarului comunei cu nr.3611/6 iunie 2017;
- prevederile art.19 \i 21 alin.1 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate public], \i ale pct.II, alin.1 \i 2 din HG. 548/1999 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunelor, ora\elor, municipiilor \i jude[elor;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr.4236/28 iunie 2017;
În temeiul art. 45 \i ale art.115,alin.(1) lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare, adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. Se constituie Comisia special] pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alc]tuiesc domeniul public al comunei |]rm]\ag, jude[ul
S]laj, în urm]toarea componen[]:
PRE|EDINTE: DOMBI ATTILA JANOS, primarul comunei |]rm]\ag;
MEMBRII: OROIAN ANGELA RODICA, secretarul comunei
TOTH SARA, inspector contabil
FORGACS ILONA JUTKA, referent fond funciar
SZERI MIHAELA FLORICA, responsabil urbanism.
Art.2.Pentru îndeplinirea atribu[iilor prev]zute de lege comisia special] va fi sprijinit] de c]tre angaja[i din aparatul de specilitate al
primarului comunei, desemna[i prin dispozi[ie \i de c]tre speciali\ti din cadrul Consiliului Jude[ean S]laj.
Art.3.Prezenta hot]râre va fi dus] la îndeplinire de primarul comunei, domnul DOMBI ATTILA JANOS \i persoanele desemnate potrivit art.1.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
Persoanele nominalizate la art. 1;
Dosarul inventar domeniul public;
Dosar \edin[];
Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Erdei Arva Karoly

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.58
din 28 iunie 2017
privind numirea dirigintelui de \antier pentru supravegherea execu[iei lucr]rilor de construc[ii în
cadrul proiectului @@Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna |]rm]\ag, jude[ul S]laj@@
subm]sura 7.2, în cadrul proiectului de finan[are nr. C072RN00011563300055/13.10.2016
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj,
Având în vedere:
- prevederile art.36(2), lit.@@b@@, alin. (4) lit. @@f@@, din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile contractului de finan[are nr. C072RN00011563300055/13.10.2016 încheiat între comuna |]rm]\ag \i
Agen[ia pentru Finan[area Investi[iilor Rurale-România, în vederea acord]rii finan[]rii nerambursabile pentru
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proiectul;@@Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna |]rm]\ag, jude[ulS]laj@@ Subm]sura 7.2 - Investi[ii în crearea \i
modernizarea infrastructurii de baz] la scar] mic];
- Raportul compartimentului urbanism, achizi[ii publice, ini[ierea \i derularea proiectelor cu finan[are intern] \i
interna[ional] prin care se propune numirea dirigintelui de \antier pentru supravegherea execu[iei lucr]rilor de construc[ii în
cadrul proiectului @@Modernizarea infrastructurii rutiere în localitatea |]rm]\ag, jude[ul S]laj@@;
- Expunerea de motive a primarului comunei cu nr. 3945/19 iunie 2017;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr. 4240/28 iunie 2017;
În temeiul art.45(1) \i ale art.115 alin.(1) lit.@@b@@din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art. 1.(1) Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] contractarea serviciilor de supraveghere a lucr]rilor de construc[ii
civile prin dirigin[i de \antier cu prestatorul SC. DINAMIC CONCEPT SRL Zal]u în vederea derul]rii contractelor de
execu[ie lucr]ri de construc[ii pentru ac[iunea: @@Modernizare infrastructur] rutier] în localitatea |]rm]\ag, jude[ul S]laj@@.
(2) Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] numirea ca diriginte de \antier pentru supraveghere a lucr]rilor de
construc[ii civile în vederea derul]rii contractelor de execu[ie lucr]ri de construc[ii pentru ac[iunile: @@Modernizare
infrastructur] rutier] în localitatea |]rm]\ag, jude[ul S]laj pe domnul Joldo\ Florin Nicolae.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul urbanism, achizi[ii publice, ini[ierea
\i derularea proiectelor cu finan[are intern] \i interna[ional].
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Compartimentul urbanism, achizi[ii publice, ini[ierea \i derularea proiectelor cu finan[are intern] \i interna[ional];
- Dosar Proiect;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Erdei Arva Karoly

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.60
din 28 iunie 2017
pentru reducerea impozitului pentru mijloacele de transport hibride începând cu anul fiscal 2017
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj

Având în vedere:
- prevederile art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- expunerea de motive nr. 4065 din 21 iunie 2017 a primarului comunei |]rm]\ag;
- raportul de specialitate nr. 4064 din 21 iunie 2017 a Compartimentului impozite, taxe locale \i recuperare crean[e bugetare;
-art.5,alin.(1)lit.a,alin.(2), art.16, alin.(2), art.20,alin.(1), lit.b, art.27, art30 \i art.761 alin.(2) \i (3) din Legea nr.273/2006
privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.470 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu compet]rile ulterioare - Titlului IX, privind
impozitele \i taxele locale;
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public], republicat];
- Avizul Comisiei de specialitate nr.4242/28 iunie 2017;
În temeiul art. 45 alin. (1) alin.(2) lit.c \i a art.115, alin.(1)lit.b din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. Începând cu anul fiscal 2017, impozitul pentru mijlocele de transport hibride se reduce cu 95 %.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul impozite, taxe locale \i recuperare
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crean[e bugetare.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
- Compartimentul impozite, taxe locale \i recuperare crean[e bugetare;
- Cet][enii comunei prin afi\are;
- Site - ul www.|]rm]\ag.ro
- Dosarul \edin[ei;

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Erdei Arva Karoly

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂRE Nr.61
din 28 iunie 2017
pentru completarea anexei nr.1 - Inventarul bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al
comunei |]rm]\ag însu\it] prin Hot]rârea nr. 39/2011 \i aprobat] prin H.G nr.541/2011
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.4117/22 iunie 2017, prin care se propune completarea Anexei nr.1 la HCL.nr.39/2011 privind
însu\irea inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |]rm]\ag;
- prevederile art.36, (2) lit.@@d@@ \i ale alin.(6), lit.@@a@@, pct.4 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat] cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Expunerea de motive a Primarului Comunei |]rm]\ag nr.4118/22 iunie 2017;
- Avizul Comisiei de specialitate a consiliului local nr.4243/28 iunie 2017;
În temeiul art.45 \i ale art.115 alin.(1), lit. @@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat] cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] completarea Anexei nr.1 la Hot]rârea nr. 39/2011, privind însu\irea
inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |]rm]\ag la Sec[iunea I-Bunuri imobile - B - Terenuri
neocupate de construc[ii cu imobilul - teren - în suprafa[] total] de 402 mp., conform Anexei nr.1, parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art.2. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] dezmembrarea imobilului - teren în suprafa[] de 402.mp.înscris în
CF.50505- |]rm]\ag, top.nr.1022/a/2/1, dup] cum urmeaz]:
* Nr.top.nou 1022/a/2/1/1, în suprafa[] de 22 mp.
* Nr.top nou 1022/a/2/1/2 în suprafa[] de 380 mp.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] viceprimarul comunei \i Compartimentul registrul
agricol \i fond funciar.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Primarul Comunei |]rm]\ag;
- Compartiment registrul agricol \i fond funciar;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Erdei Arva Karoly
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Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

Anex]
la Hot]r`rea nr.61
din 28 iunie 2017
Nr.
crt.

1.

Codul de
clasificare

1.6.2

DENUMNIREA BUNULUI

Teren intravilan

ELEMENTE DE
IDENTIFICARE

|]rm]\ag, suprafa[a 402 mp.
Vecinii:N-SC.Europan SRL Sconsiliul local E-drum
V-drumE81(STR.Morii)

Anul
dobândirii sau,
dup] caz, d]rii în
folosin[]

Valoarea de
inventar

0
2017

Situa[ia juridic]

Domeniul public
comunal conform HCL
61/2017

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA Nr. 62
din 28 iunie 2017
pentru acordarea dreptului de uz \i servitute asupra unui teren în favoarea SC.Filiala de
Distribu[ie a Energiei Electrice @@Electrica Distribu[ie Transilvania Nord@@SA,
SDEE Zal]u în vederea realiz]rii lucr]rii: @@Alimentare cu energie electric] locuin[]@@
Dako Tibor, |]rm]\ag, str. Crasnei, nr. 15
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- prevederile art.36 (2), lit.@@c@@, alin.(5), lit.@@a@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat]
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.12, alin.2-4 \i ale art.14 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice \i a gazelor naturale, precum \i ale
art.749, 755, 756, 758 Cod Civil;
- Raportul viceprimarului comunei cu nr. 3973/19.06.2017 prin care se propune acordarea dreptului de uz \i servitute asupra
unui teren în favoarea SC.Filiala de Distribu[ie a Energiei Electrice @@Electrica Distribu[ie Transilvania Nord@@ SA, SDEE Zal]u
în vederea realiz]rii lucr]rii de: @@Alimentare cu energie electric] locuin[]@@ Dako Tibor, str. Crasnei, nr. 15, |]rm]\ag;
- Expunerea de motive a primarului comunei nr.3974/19 iunie 2017;
- Avizul Comisiei de specialitate cu nr. 4244/ 28 iunie 2017;
În temeiul art.45(3) \i ale 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.(1)Acordarea dreptului de uz \i servitute în favoarea SC.Filiala de Distribu[ie a Energiei Electrice @@Electrica Distribu[ie
Transilvania Nord@@SA, SDEE Zal]u în vederea realiz]rii lucr]rii:@@Alimentare cu energie electric] locuin[]@@ Dako Tibor,
|]rm]\ag, str. Crasnei, nr. 15, pe o suprafa[a de teren ocupat] definitiv: firid] tip E2-4 \i FDC: 1 mp; LES 0,4kV:26 mp;
suprafa[] de teren ocupat] temporar: LES 0,4kV: 133 mp.
(2) Terenul care face obiectul acord]rii dreptului de uz \i servitute este înscris în domeniul public al comunei |]rm]\ag,
conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Exercitarea dreptului de uz \i servitute prev]zute la art.1, având ca obiect utilitate public] se va realiza cu titlu
gratuit pe toat] durata existen[ei construc[iei, cu respectarea prevederilor art.12 \i art.14 din Legea nr.123/2012 a energiei
electrice \i a gazelor naturale.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Domnul primar;
- SC.Filiala de Distribu[ie a Energiei Electrice @@Electrica Distribu[ie Transilvania Nord@@SA, SDEE Zal]u;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Erdei Arva Karoly
8

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

Anex]
la Hot]r`rea nr.62
din 28 iunie 2017
Nr.

crt.

1.

Codul de

clasificare

1.6.2

DENUMNIREA

ELEMENTE DE

BUNULUI

IDENTIFICARE

Teren intravilan

|]rm]\ag, suprafa[a 500 mp.

Anul dobândirii

Valoarea

sau, dup] caz,

de inventar

Situa[ia juridic]

d]rii în folosin[]
2005

0

Vecinii:N-str.Salcâmului

Domeniul
comunal

S-str.Crasnei

HCL39/2011

E-Kaszta Ioan

public
conform

V-drum
2.

1.3.7.1

Str.Crasnei

|]rm]\ag, DJ110B- Calea ferat], 1975
lungime -0,580 km

121.115

Domeniul

comunal

HCL39/2011

public

conform

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂR EA Nr.63
din 28 iunie 2017
pentru acordarea dreptului de uz \i servitute asupra unui teren în favoarea SC.Filiala de
Distribu[ie a Energiei Electrice @@Electrica Distribu[ie Transilvania Nord@@SA, SDEE Zal]u în
vederea construirii unui post de transformare a energii electrice în localitatea |]rm]\ag, str.Morii
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj,
Având în vedere:
- prevederile art.36(2), lit.@@c@@, alin.(5),lit.@@a@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.12, alin.2-4, art.14 \i ale 17 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice \i a gazelor naturale, precum \i ale
art.749, 755, 756, 758 Cod Civil;
- Raportul viceprimarului comunei cu nr. 4117/23.06.2017 prin care se propune acordarea dreptului de uz \i servitute
asupra unui teren în favoarea SC.Filiala de Distribu[ie a Energiei Electrice @@Electrica Distribu[ie Transilvania Nord@@ SA,
SDEE Zal]u în vederea construirii unui post de transformare a energiei electrice în localitatea |]rm]\ag, str.Morii;
- Expunerea de motive a primarului comunei nr.4118/22 iunie 2017;
- Avizul Comisiei de specialitate cu nr.4245/ 28 iunie 2017;
În temeiul art.45(3) \i ale 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.(1)Acordarea dreptului de uz \i servitute în favoarea SC.Filiala de Distribu[ie a Energiei Electrice @@Electrica
Distribu[ie Transilvania Nord@@SA, SDEE Zal]u aupra terenului în suprafa[] de 22 mp., în vederea construirii unui post de
transformare a energii electrice în localitatea |]rm]\ag, str.Morii.
(2) Terenul care face obiectul acord]rii dreptului de uz \i servitute este înscris în domeniul public al comunei |]rm]\ag,
conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Exercitarea dreptului de uz \i servitute prev]zute la art.1, având ca obiect utilitate public] se va realiza cu titlu
gratuit pe toat] durata existen[ei construc[iei, cu respectarea prevederilor art.12 \i art.14 din Legea nr.123/2012 a energiei
electrice \i a gazelor naturale.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Domnul primar;
- SC.Filiala de Distribu[ie a Energiei Electrice @@Electrica Distribu[ie Transilvania Nord@@SA, SDEE Zal]u;
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- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Erdei Arva Karoly

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela
Anex]
la Hot]r`rea nr.63
din 28 iunie 2017

Nr.

crt.

1.

Codul

clasificare

1.6.2

de

DENUMNIREA

ELEMENTE

Teren intravilan

|]rm]\ag, suprafa[a 500 mp.

BUNULUI

IDENTIFICARE

Anul dobândirii Valoarea

DE sau, dup] caz,

d]rii în folosin[]
2005

de inventar

0

Situa[ia juridic]

Domeniul
comunal

Vecinii:N-str.Salcâmului

HCL39/2011

S-str.Crasnei

public
conform

E-Kaszta Ioan
V-drum
2.

1.3.7.1

Str.Crasnei

|]rm]\ag, DJ110B- Calea ferat], 1975

121.115

lungime -0,580 km

Domeniul
comunal

HCL39/2011

public
conform

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.64
din 28 iunie 2017
privind aprobarea de modific]ri tehnice la proiectul @@Modernizare drumuri de pe teritoriul
Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj@@
Consiliul Local al Comunei S}RM}|AG,
Având în vedere:
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. b, coroborat cu alin.(4), lit. a \i d din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei |]rm]\ag, înregistrat cu
nr. 4170 /27 iunie 2017;
- Expunerea de motive a primarului comunei |]rm]\ag cu nr. 4171 /27 iunie 2017;
- art. 4 din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea con[inutului - cadru al documenta[iei tehnico-economice aferente investi[iilor
publice, precum \i a structurii \i a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi[ii \i lucr]ri de
interven[ii;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 4247/28 iunie 2017.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) \i art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea adminsitra[iei publice locale nr.215/2001,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] modific]rile tehnice la proiectul @@Modernizare drumuri de pe teritoriul
Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj@@potrivit dispozi[iei de \antier nr. 2/15.06.2017 \i Memoriul Tehnic întocmit de SC DINAMIC
CONCEPT SRL care fac parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Primarul Comunei |]rm]\ag, domnul Dombi Attila Janos.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ului S]laj;
- Primarul comunei;
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- Dosar Hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Erdei Arva Karoly

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr. 67
din 26 iulie 2017
pentru validarea mandatului domnului BALOGH ALEXANDRU în func[ia de consilier local
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj
Având în vedere:
- prevederile art.35 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- expunerea de motive cu nr. 4586/ 13.07.2017;
- raportul primarului nr. 4589/ 13.07.2017;
- Hot]rârea Consiliului Local privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului
Keresztes Sandor, prin care se declar] vacant locul acestuia;
- Adresa Partidului Popular Maghiar din Transilvania nr. 10/ 10.07.2017 prin care se solicit] validarea mandatului domnului
Balogh Alexandru, înscris pe lista de suplean[i a partidului, pentru func[ia de consilier local, la alegerile locale din 05.06.2016;
- procesul verbal al comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei |]rm]\ag.
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 4910/26 iulie 2017;
- prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul ale\ilor locali, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorit][ilor administra[iei publice
locale, pentru modificarea Legii administra[iei publice locale nr.215/2001, precum \i pentru modificarea \i completarea
Legii nr.393/2004 privind Statutul ale\ilor locali,
În temeiul art.45(1) \i ale art.115 , lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1 Se valideaz] mandatul de consilier local al domnului BALOGH ALEXANDRU în cadrul Consiliului Local al
Comunei |]rm]\ag, înscris supleant pe lista de candida[i a Partidului Popular Maghiar din Transilvania, la alegerile locale
din data de 05.06.2016.
Art. 2 Prezenta hot]râre poate fi atacat] de c]tre cei interesa[i la Tribunalul S]laj, în termen de 5(cinci) zile de la adoptare,
sau dup] caz de la comunicare.
Art.3 Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institutia Prefectului Jude[ului S]laj;
- Domnului Balogh Alexandru
- Site - ul www.sarmasag.ro
- Dosarul \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Geczi Attila

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela
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