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

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

16 iulie 2018

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.72 din 5 iunie 2018 privind completarea Anexei nr.1 la HCL nr.50/
2018 - Inventarul bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |]rm]\ag
HOT}RÂREA Nr.73 din 5 iunie 2018 pentru aprobarea Protocolului de colaborare cu
Inspectoratul pentru Situa[ii de Urgen[] @@Porolissum@@ S}LAJ, în vederea desf]\ur]rii
activit][ilor pentru situa[ii de urgen[] din cadrul Punctului de lucru din localitatea |]rm]\ag
HOT}RÂREA Nr.75 din 5 iunie 2018 - renumerotare cl]diri pe str.Teilor din
localitatea |]rm]\ag
HOT}RÂREA NR.77 din 27 iunie 2018 privind aprobarea Protocolului de aderare la
Serviciile Sistemului Informatic PatrimVen
HOT}RÂREA NR.79 din 27 iunie 2018 privind aprobarea Protocolului de cooperare
pentru punerea la dispozi[ia Comunei |]rm]\ag, cu titlu gratuit, de c]tre Ministerul Ap]r]rii
Na[ionale, a ortofotoplanurilor, în format digital, realizate pentru teritoriul administrativ al
comunei |]rm]\ag, în perioada 2010-2020
HOT}RÂREA NR.80 din 27 iunie 2018 privind aprobarea Protocolului de colaborare
între Serviciul Public - Poli[ia Local] |]rm]\ag \i Sec[ia nr.8 Poli[ie Rural] |]rm]\ag
HOT}RÂREA Nr.87 din 27 iunie 2018 privind stabilirea \i aprobarea Graficului Calendar de lucru al comisiei locale de analiz] a cererilor de atribuire a locuin[elor pentru
tineri construite prin ANL pentru sesiunea a II-a 2018 de depunere a cererilor
HOT}RÂREA Nr.90 din 27 iunie 2018 privind însu\irea \i aprobarea documenta[iei
tehnice cadastrale pentru diminuarea suprafe[ei de teren a str]zii S]lciilor din domeniul
public al comunei |]rm]\ag
HOT}RÂREA Nr.91 din 27 iunie 2018 pentru modificarea HCL nr. 74/26.07.2017 privind
aprobarea solicit]rii de prelungire pân] la data de 25.11.2018 a Scrisorii de garantare de la
FNGCIMM SA - IFN nr. 508/15.12.2015
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA Nr.72
din 5 iunie 2018
privind completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 50/2018 - Inventarul bunurilor care alc]tuiesc
domeniul public al comunei |]rm]\ag
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 3225/4 iunie 2018 prin care se propune completarea Anexei nr.1 la HCL. nr.50/2018, privind
însu\irea inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |]rm]\ag;
- prevederile art.36, (2) lit.@@c@@ \i ale alin.(6), lit.@@a@@, pct.8 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. 3226/4 iunie 2018;
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. (1) Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] completarea Anexei nr.1 la Hot]rârea nr. 50/2018, privind însu\irea
inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunei |]rm]\ag la SEC{IUNEA I: BUNURI IMOBILE - Construc[ii
\i terenuri aferente cu o pozi[ie nou], dup] cum urmeaz]:
Nr.

Crt.
1.

Codul de

clasificare
1.6.2

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoare de

Cl]dire

|]rm]\ag,str.Teilor,nr.75/b

2018

426.750,00

Garaj-Ad]post

- Suprafa[a construit] desf]\urat] -194,30

pompieri

-Suprafa[a util]- 177,85 mp.

autospeciale

inventar

Situa[ia

juridic]
Domeniul
public comunal

mp.

Vecinii:

N- drum de acces
S- consiliul local

E- consiliul local
V- str.Teilor
2.

Teren aferent

|]rm]\ag,str.Teilor,nr.75/b
-Suprafa[a 200,00 mp.

2018

Domeniul

public comunal

Vecinii:

N- drum de acces
S- consiliul local

E- consiliul local
V- str.Teilor

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei \i Compartimentul buget,
contabilitate, salarizare \i resurse umane.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Comunei |]rm]\ag;
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kovacs Zoltan Szobolcs
2

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.73
din 5 iunie 2018
pentru aprobarea Protocolului de colaborare cu Inspectoratul pentru Situa[ii de Urgen[]
@@Porolissum@@ S}LAJ, în vederea desf]\ur]rii activit][ilor pentru situa[ii de urgen[] din cadrul
Punctului de lucru din localitatea |]rm]\ag
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. c, coroborat cu alin.(5), lit. a \i ale art.123 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. 3228/ 4 iunie 2018;
- Expunerea de motive a primarului comunei |]rm]\ag cu nr. 3229 /4 iunie 2018;
- prevederile H.G nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului local de urbanism;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) si art. 115 alin.(l) 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 Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] darea în administrare cu titlu gratuit a imobilului cl]dire GarajAd]post autospeciale pompieri situat în |]rm]\ag, str.Teilor,nr.75/b, având suprafa[a desf]\urat] de 194,30 mp. \i suprafa[a
util] de 177,85 mp., precum \i spa[iile în suprafa[] de 105,69 mp.situate în localitatea |]rm]\ag str.Teilor,nr.75, apar[inând
domeniului public al comunei, c]tre Inspectoratul pentru Situa[ii de Urgen[] @@POROLISSUM@@ al Jude[ului S]laj în vederea
desf]\ur]rii activit][ilor pentru situa[ii de urgen[] din cadrul Punctului de lucru din localitatea |]rm]\ag.
Art.2. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] Protocolul de colaborare în vederea desf]\ur]rii activit][ilor
pentru situa[ii de urgen[] din cadrul Punctului de lucru din localitatea |]rm]\ag, conform Anexei nr.1, parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art.3. Cu data prezentei hot]râri î\i înceteaz] aplicabilitatea H.C.L nr.41/2017.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Primarul Comunei |]rm]\ag , domnul Dombi Attila Janos.
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- I.S.U @@POROLISSUM @@ al Jude[ului S]laj;
- Primarul comunei;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kovacs Zoltan Szobolcs

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela
Anex]
la Hot]r`rea nr.73
din 5 iunie 2018

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECORATUL GENERAL PNTRU SITUA{II DE URGEN{}
DEPARTAMENTUL PNTRU SITUA{II DE URGEN{}
INSPECTORATUL PENTRU SITUA{II DE URGEN{}
@@POROLISSUM@@ AL JUDE{ULUI S}LAJ
Nr.________/

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
COMUNA |]rm]\ag
Nr._____/____________

PROTOCOL DE COLABORARE
Art.1 P]r[ile contractante
În temeiul dispozi[iilor art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 8 \i art. 63 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 215/2001 - Legea administra[iei publice locale,
republicat], a dispozi[iilor art. 11 lit. i) din H.G. nr.1492/2004 privind principiile de organizare, func[ionarea \i atribu[iile serviciilor de urgen[]
profesioniste, a art. 20 alin. (2) din O.G. nr. 88/2001 privind înfiin[area, organizarea \i func[ionarea serviciilor publice comunitare pentru situa[ii
de urgen[], precum \i dispozi[iilor art. 31 din Anexa nr. 1 la O.m.a.i. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea,
preg]tirea, organizarea, desf]\urarea \i conducerea ac[iunilor de interven[ie ale serviciilor de urgen[] profesioniste, precum \i în baza Hot]rârii
nr.____/2018 a Consiliului Local al Comunei |]rm]\ag s-a încheiat prezentul protocol de colaborare între:
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INSPECTORATUL PENTRU SITUA{II DE URGEN{} @@POROLISSUM@@ AL JUDE{ULUI S}LAJ, cu sediul în Municipiul Zal]u, B-dul
M.Viteazu, nr.57, reprezentat] prin Colonel DOBOCAN ADRIAN VASILE- (Î)inspector \ef \i Lt.col. Cînpean Petru - contabil \ef
\i,
COMUNA |]rm]\ag, cu sediul în localitatea \]rm]sag, strada Teilor,nr. 34, jude[ul S]laj Cod po\tal 457330, tel. 0260 65550 , reprezentat]
prin DOMBI ATTILA JANOS - primar \i Oroian Angela Rodica - secretar comun]
Art.2. Obiectul protocolului
Prezentul protocol are ca obiect colaborarea în vederea desf]\ur]rii activit][ilor pentru situa[ii de urgen[] în cadrul Punctului de lucru al
Inspectoratului pentru Situa[ii de Urgen[] @@POROLISSUM @@ al Jude[ului S]laj în localitatea |]rm]\ag, str.Teilor,nr.75, jude[ul S]laj.
Art. 3. Scopul protocolului
Prezentul protocol are ca scop:
- realizarea unei reparti[ii judicioase a for[elor \i mijloacelor în plan teritorial, pe principiul asigur]rii unui timp de r]spuns cât mai mic;
- asigurarea unor interven[ii prompte, cu eficien[] maxim] \i cu timpi de r]spuns optimi;
Art. 4. Durata protocolului
Protocolul este încheiat pe perioada func[ion]rii Punctului de lucru.
Art. 5. Obliga[iile Inspectoratului pentru Situa[ii de Urgen[] @@POROLISSUM @@ al Jude[ului S]laj
Inspectoratul se oblig]:
- s] asigure cheltuielile necesare pentru buna func[ionare a tehnicii, cât \i plata drepturilor salariale pentru personalul care o încadreaz];
- s] execute misiunile repartizate, conform competen[elor \i legisla[iei în vigoare.
Art. 6. Obliga[iile Unit][ii Administrativ Teritoriale - COMUNA |]rm]\ag
U.A.T. se oblig]:
- s] asigure spa[ii dotate adecvat pentru desf]\urarea activit][ii, preg]tirea, cazarea \i servirea hranei personalului, gararea \i între[inerea
mijloacelor de interven[ie;
- s] prevad] în bugetul propriu sumele necesare pentru men[inerea spa[iilor \i dot]rilor în stare bun] de func[ionare \i între[inerii acestora,
respectiv a moderniz]rilor ulterioare, cât \i plata utilit][ilor (ap], înc]lzire, gunoi menajer etc.) \i a materialelor de între[inere;
- pentru desf]\urarea activit][ilor specifice, va da în administrare cu titlu gratuit a imobilului cl]dire Garaj-Ad]post autospeciale pompieri, situat
în localitatea |]rm]\ag, str.Teilor,nr.75/b, având suprafa[a construit] desf]\urat] de 194,30 mp. \i suprafa[a util] de 177,85 mp. precum \i spa[iile în
suprafa[] de 105,69 mp.situate în localitatea |]rm]\ag str.Teilor,nr.75 (Centru de permanen[]), apar[inând domeniului public al comunei.
Art 7. Dispozi[ii finale
(1)Bunurile care fac obiectul vor fi predate pe baza procesului verbal predare-primire la care se vor anexa fi\ele de inventariere cu
înregistr]rile contabile corespunz]toare .
(2)Eventualele litigii rezultate din interpretarea sau executarea prezentului protocol vor fi solu[ionate pe cale amiabil], în caz contrar de c]tre
instan[ele judec]tore\ti competente.
(3)Prezentul protocol a fost încheiat în dou] exemplare originale, ambele cu acceia\i valoare juridic] \i intr] în vigoare la data semn]rii sale de c]tre p]r[i.
(4)P]r[ile semnatare vor proceda la aplicarea cu bun] credin[] a prevederilor prezentului Protocol, convenind a-\i acorda sprijin reciproc în
desf]\urarea activit][ii \i a g]si cele mai eficiente solu[ii de natur] a simplifica procedurile de colaborare.
(5)Pe m]sura derul]rii colabor]rii, p]r[ile vor putea conveni asupra unor noi aspecte vizând îmbun]t][irea procedurilor de implementare a
activit][ilor ce fac obiectul prezentului protocol.
(6)Acestea vor completa prezentul Protocol \i se vor concretiza în acte adi[ionale semnate de ambele p]r[i.
INSPECTORATUL PENTR SITUA{II DE URGEN{}
@@POROLISSUM@@ AL JUDE{ULUI S}LAJ

COMUNA |]rm]\ag

(Î) INSPECTOR |EF
Lt.Colonel
ADRIAN -VASILE DOBOCAN

PRIMAR,
DOMBI ATTILA-JANOS

CONTABIL |EF
PETRU CÎMPEAN

INSPECTOR,
NAGY ILDIKO

CONSILIER JURIDIC
Lt.col.Gheorghe M]rcu\

SECRETARUL COMUNEI,
Angela - Rodica Oroian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA nr.75
din 5 iunie 2018
renumerotare cl]diri pe str.Teilor din localitatea |]rm]\ag
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 3222/4 iunie 2018 prin care se propune renumerotarea cl]dirilor pe str.Teilor din
localitatea |]rm]\ag;
- prevederile art.36, (2) lit.@@c@@ \i ale alin.(5), lit.@@d@@, din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 3, alin. 1 din O.G. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Expunerea de motive a Primarului comunei |]rm]\ag.
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,
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HOT}RÂRE:

Art.1. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] renumerotarea cl]dirilor situate pe str.Teilor, localitatea |]rm]\ag, dup] cum urmeaz]:
- Cl]dire dispensar Uman - str.Teilor,nr.72;
- Bazine de ap] - str.Teilor,nr.72/a;
- Cabinete Medicale -str.Teilor,nr.72/b;
- Casa Satului - str.Teilor,nr.72/c;
- Baia comunal] - str.Teilor,nr.72/d;
- Remiza PSI - str.Teilor,nr.75;
- Centru de permanen[] - str.Teilor,nr.75;
- C]min cultural - str.Teilor,nr.75/a;
- Garaj - ad]post autospeciale pompieri - str.Teilor,nr.75/b;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul registrul agricol \i fond funciar \i
Compartimentul urbanism;
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Comunei |]rm]\ag;
- Compartimentul Registrul agricol \i fond funciar;
- Site-ul comunei;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kovacs Zoltan Szobolcs

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA nr.77
din 27 iunie 2018
privind aprobarea Protocolului de aderare la Serviciile Sistemului Informatic PatrimVen
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S}LAJ,

Având în vedere:
- prevederile art.36(2), lit.e, alin.(7),lit.a,pct.19 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 11,alin.(3),lit.a \i c, art.69,alin.(3),art.68,alin.(3), art.69,alin.(5) \i ale art.70,alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul
de procedur] fiscal], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul de specilitate al Compartimentului impozite, taxe locale \i recuperare crean[e nr.3634/20 iunie 2018 prin care se propune
aprobarea Protocolului de aderare la Serviciile Sistemului Informatic PatrimVen;
- Expunerea de motive a primarului cu nr.3635/20 iunie 2018;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr.3794/27.06.2018;
În temeiul art.45,alin.(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. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] Protocolul de aderare la Serviciile Sistemului Informatic PatrimVen, conform Anexei
nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei,domnul DOMBI ATTILA JANOS.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Domnului primar;
- A.N.A.F;
- Compartiment impozite, taxe locale \i recuperare crean[e;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kovacs Zoltan Szobolcs

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

*NOT}:Anexa la hot]r`rea nr.77 poate fi consultat] pe site-ul prim]riei |]rm]\ag - www.sarmasag.ro, sec[iunea Consiliul Local - Hot]r`ri
ale Consiliului Local.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA nr.79
din 27 iunie 2018
privind aprobarea Protocolului de cooperare pentru punerea la dispozi[ia Comunei |]rm]\ag, cu
titlu gratuit, de c]tre Ministerul Ap]r]rii Na[ionale, a ortofotoplanurilor, în format digital,
realizate pentru teritoriul administrativ al comunei |]rm]\ag, în perioada 2010-2020
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
- prevederile art. 36 alin. (2),lit.e ,alin.(7),lit.a din Legea nr. 215/2001, privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul Compartimentului registrul agricol \i fond funciar cu nr.3637/20 iunie 2018 prin care se propune încheierea unui
Protocol de colab orare cu Ministerul Ap]r]rii Na[ionale pentru punerea la dispozi[ia Comunei |]rm]\ag, cu titlu gratuit a
ortofotoplanurilor, în format digital, realizate pentru teritoriul administrativ al comunei |]rm]\ag, în perioada 2010-2020;
- prevederile art. 5 alin (2) din ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de
aerofotogrammetrie \i de realizare a ortofotopanurilor pe teritoriul Rom`niei \i executarea serviciilor de digitizare \i actualizare
a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii \i dezvolt]rii Rurale, aprobat] cu Modific]rile
prin Legea nr. 136/2010, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, precum \i ale art. 4 \i art. 5 alin (2) din Legea nr. 346/2006
privind organizarea \i func[ionarea Ministerului Ap]r]rii Na[ionale, cu modific]rile ulterioare;
- Expunerea de motive a primarului cu nr.3639/20.06.2018;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr.3796/27.06.2018;
În temeiul art.45,alin.(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. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] Protocolul de colaborare pentru punerea la dispozi[ia Comunei |]rm]\ag,
cu titlu gratuit, de c]tre Ministerul Ap]r]rii Na[ionale, a ortofotoplanurilor, în format digital, realizate pentru teritoriul administrativ
al comunei |]rm]\ag, în perioada 2010-2020, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei, domnul DOMBI ATTILA JANOS.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Domnului primar;
- Ministerul Ap]r]rii Na[ionale;
- Compartiment registrul agricol \i fond funciar;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kovacs Zoltan Szobolcs

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela
Anex]
la Hot]r`rea nr.79
din 27 iunie 2018

MINISTERUL AP}R}RII NA{IONALE
JUDE{UL S}LAJ
Nr. ___________ din ___________

COMUNA |]rm]\ag

Nr. _____________ din ____________

PROTOCOL DE COLABORARE
între
MINISTERUL AP}R}RII |I COMUNA |]rm]\ag, JUDE{UL S}LAJ
În temeiul prevederilor art. 5 alin (2) din ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie \i de
realizare a ortofotopanurilor pe teritoriul Romîniei \i executarea serviciilor de digitizare \i actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole
pentru Ministerul Agriculturii \i dezvolt]rii Rurale, aprobat] cu Modific]rile prin Legea nr. 136/2010, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Av`nd în vedere dispozi[iilor art. 4 \i art. 5 alin (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea \i func[ionarea Ministerului Ap]r]rii
Na[ionale, cu modific]rile ulterioare, \i cele ale art. 36 alin. (2),lit.e ,alin.(7),lit.a precum \i ale art.63 alin.(6) din Legea nr. 215/2001, privind
administra[ia public] local], republicat],cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
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Pentru punerea la dispozi[ia Comunei |]rm]\ag, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor, în format digital, realizate de Ministerul Ap]r]rii
Na[ionale, în perioda 2010-2020, se încheie urm]torul protocol de colaborare.
P]r[ile protocolului
Art. 1 - MINISTERUL AP}R}RII NA{IONALE, cu sediul în Bucure\ti, strada Izvor nr. 110, sector 5, reprezentat prin domnul MIHAI
FIFOR, ministrul ap]r]rii na[ionale,
\i
COMUNA |]rm]\ag, cu sediul în localitatea |]rm]\ag, str.Teilor,nr.34, jude[ul S]laj, reprezentat] prin domnul DOMBI ATTILA JANOS,
Primarul Comunei |]rm]\ag .
Obiectul protocolului de colaborare
Art. 2 - (1) Obiectul protocolului de colaborare îl constituie punerea la dispozi[ia Comunei |]rm]\ag, cu titlu gratuit, de c]tre Ministerul
Ap]r]rii Na[ionale, a ortofotoplanurilor, în format digital, realizate pentru teritoriul administrativ al comunei |]rm]\ag, în perioada 2010-2020.
(2) Punerea la dispozi[ie a ortofotoplanurilor care fac obiectul prezentului protocol se face pe baz] de proces-verbal semnat de c]tre reprezentan[ii
Direc[iei Topografice Militare @@ General de divizie Constantin Barozzi@@ \i Comuna |]rm]\ag prin Compartimentele de specialitate.
Structurile responsabile
Art. 3. Structurile responsabile desemnate pentru aplicarea prevederilor prezentului protocol sunt:
Ministerul Ap]r]rii Na[ionale, prin Direc[ia Topografic] Militar] @@ General de divizie Constantin Barozzi@@ \i Comuna |]rm]\ag prin
Compartimentele de specialitate.
Forme de colaborare
Art. 4. Colaborarea se realizeaz] prin:
a) Transmiterea cu titlu gratuit a ortofotoplanurilor, neclasificate, în format digital, între p]r[i, conform prevederilor art. 6 din prezentul protocol;
b) Întâlniri ale p]r[ilor \i /sau ale \efilor structurilor responsabile, în scopul urm]ririi implement]rii prezentului protocol, atunci când sunt necesare;
c) Informarea reciproc] între p]r[i în sensul îndeplinirii obliga[iilor ce eies din prezentul protocol.
Cern[e de securitate
Art. 5. Pe durata valabilit][ii protocolului, între p]r[i se schimb] numai informa[ii neclasificate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996
privind dreptul de autor \i drepturile conexe, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, \i ale Hot]rârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardelor na[ionale de protec[ie a informa[iilor clasificate în România, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Obliga[iile p]r[ilor
Art. 6. (1) Ministerul Ap]r]rii Na[ionale , Direc[ia Topografic] Militar] @@ General de divizie Constantin Barozzi@@ , are urm]toarele obliga[ii:
a) S] pun] la dispozi[ia Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj ortofotoplanurile realizate pentru teritoriul administrativ , în format digital în termen
de 30 de zile de la încheierea prezentului protocol;
b) S] informeze \i s] pun] la dispozi[ia comunei pân] în anul 2020, ortofotoplanurile \i variantele actualizate, în termen de 30 de zile de la
solicitarea acestora.
(2) Comuna |]rm]\ag are urm]toarele obliga[ii:
a) s] asigure suporturile magnetice \i optice necesare pentru inscrip[ionarea ortofotoplanurilor care se pun la dispozi[ie;
b) s] asigure protec[ia ortofotoplanurilor puse la dispozi[ie inclusiv a variantelor actualizate, în rela[iile cu ter[ii;
c) s] nu utilizeze ortofotoplanurile puse la dispozi[ie în scopul ob[inerii de avantaje economice sau comerciale, directe sau indirecte;
d) s] nu transmit] altor persoane, cu titlu gratuit sau oneros, spre utilizare sauîn oricare alt scop, ortofotoplanurile care fac obiectul prezentului protocol.
Alte responsabilit][i ale p]r[ilor
Art. 7. Ministerul Ap]r]rii Na[ionale î[i p]streaz] drepturile patrimoniale de autor \i drepturile conexe asupra ortofotoplanurilor realizate în
perioada 2010-2020, conform prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Divergen[e
Art. 8. Eventualele divergen[e referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului protocol de colaborare vor fi rezolvate pe cale amiabil],
prin consult]ri între p]r[i, iar în cazul în care solu[ionarea pe cale amiabil] nu este posibil], de c]tre instan[ele de judecat] din România.
Dispozi[ii finale
Art. 9. - (1)Prezentul protocol poate fi denun[at unilateral de c]tre oricare dintre p]r[i printr-o notificare scris] adresat] celeilalte p]r[i. În acest
caz, valabilitatea protocolului de colaborare înceteaz] de la data primirii notific]rii de c]tre cealalt] parte.
(2) În cazul încet]rii valabilit][ii prezentului protocol, obliga[iile prev]zute la art. 6 alin .(2) lit. b), c), \i d) subzist].
Art. 10- (1)Prezentul protocol de colaborare intr] în vigoare la data ultimei semn]ri \i este valabil pân] la data de 31.12.2020.
(2) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat \i/sau completat numai cu acordul scris al ambelor p]r[i, prin act adi[ional.
(3) Prezentul protocol s-a încheiat în 2 (dou]) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
MINISTERUL AP}R}RII NA{IONALE
MINISTRU,

COMUNA |]rm]\ag
PRIMAR,

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA NR.80
din 27 iunie 2018
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Serviciul Public - Poli[ia Local] |]rm]\ag \i
Sec[ia nr.8, Poli[ie Rural] |]rm]\ag
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
- prevederile art.36(2), lit.e, alin.(7), lit.a,pct.7 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul de specilitate al secretarului comunei nr.3691/2 iunie 2018 prin care se propune aprobarea Protocolului de
colaborare între Serviciul Public-Poli[ia Local] |]rm]\ag \i Sec[ia nr.8 Poli[ie Rural] |]rm]\ag;
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- Expunerea de motive a primarului cu nr.3692/22 iunie 2018;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr.3797/27.06.2018;
În temeiul art.45,alin.(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. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] Protocolul de colaborare între Serviciul Public-Poli[ia Local]
|]rm]\ag \i Sec[ia nr.8 Poli[ie Rural] |]rm]\ag, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei, domnul DOMBI ATTILA JANOS.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Domnului primar;
- Sec[ia nr.8 Poli[ie Rural] |]rm]\ag;
- Dosar sedint];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kovacs Zoltan Szobolcs

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela
Anex]
la Hot]r`rea nr.80
din 27 iunie 2018

Inspectoratul de Poli[ie Jude[ean S]laj
SEC{IA 8 POLI{IE RURAL} |}RM}|AG
Nr: /

COMUNA |]rm]\ag
SERVICIUL PUBLIC - POLI{IA LOCAL}
Nr: /
PROTOCOL
încheiat azi

Având în vedere Hot]rârea Consiliului Local al Comunei |]rm]\ag nr.......,din...........azi data de mai sus a fost încheiat urm]torul protocol
între,
Sec[ia 8 Poli[ie Rural] |]rm]\ag, cu sediul în |]rm]\ag, jude[ul S]laj, reprezentat] prin \eful sec[iei, Subcomisar de poli[ie Moisi Nicolaie \i,
Comuna |]rm]\ag -Serviciul Public-Poli[ia Local], jude[ul S]laj, reprezentat] prin primar, Dombi Attila Janos.
1. Obiectul protocolului
Obiectul protocolului const] în colaborarea celor dou] p]r[i semnatare în ini[ierea unor programe \i ac[iuni comune privind luarea m]surilor
de prevenire \i combatere a infrac[ionalit][ii , de evitare a actelor de violen[], de men[inere a siguran[ei \i lini\tii publice precum \i a disciplinei
rutiere pe raza de competen[].
2. In temeiul prezentului protocol cele dou] p]r[i vor desf]\ura urm]toarele
ACTIVIT}{I:
- Vor desf]\ura activit][i preventive proactive sau reactive, în scopul asigur]rii climatului de siguran[] public], în func[ie de situa[ia operativ]
existent] pe raza comun] de competen[];
- Vor participa la ac[iuni punctuale de men[inere, asigurare \i restabilire a ordinii \i lini\tii publice,de luare a m]surilor pentru asigurarea
fluen[ei \i siguran[ei traficului rutier, inclusiv de constatare a contraven[iilor în limitele stabilite de actele normative existente , de prevenire \i
combatere a infrac[ionalit][ii.
- Vor participa la asigurarea ordinii \i lini\tii publice precum \i a m]surilor de circula[ie cu ocazia manifest]rilor cultural artistice , sportive ,
religioase sau comemorative a mitingurilor , mar\urilor , demonstra[iilor , procesiunilor, precum \i orice alte asemenea manifest]ri care se
desf]\oar] în spa[iul public \i care implic] aglomer]ri de persoane;
- Desf]\oar] activit][i comune de educa[ie antiifrac[ional] \i de popularizare a actelor normative, de cunoa\terea popula[iei, aplanarea st]rilor
conflictuale , consiliere \i instruirea persoanelor poten[ial victime;
- Particip] la activit][i comune de salvare \i evacuare a persoanelor \i bunurilor periclitate de calamit][i naturale ori catastrofe, precum \i de
limitare \i înl]turare a urm]rilor provocate de astfel de evenimente;
- Lucr]torii poli[iei locale vor informa poli[i\tii din cadrul sec[iei cu privire la datele \i informa[iile ob[inute în exercitarea atribu[iilor de
serviciu referitoare la s]vâr\irea de infrac[iuni,persoane \i bunuri urm]rite;
- Zilnic cele dou] structuri se vor informa reciproc cu pivire la situa[ia operativ] existent], precum \i cu privire la orice alte date de interes
comun de natur] a servi la stabilirea unui climat de siguran[] public];
3. Competen[a teritorial]
Activit][ile care se desf]\oar] în baza prezentului protocol se refer] la teritoriul comunei S]rm]\ag, poli[i\tii locali ac[ionând înafara acestuia
în situa[ii de excep[ie (înl]turarea unor pericole iminente, salvarea de vie[i omene\ti,constatarea unor infrac[iuni flagrante, culegerea unor date \i
informa[ii referitoare la fapte antisociale comise pe raza comunei, etc);
4. Perioada de valabilitate
- Perioada de valabilitate a prezentului protocol este de un an, dup] care în func[ie de rezultatele ob[inute de c]tre ambele p]r[i, se poate
prelungi prin act adi[ional.
5. Alte clauze
- Orice modificare a prezentului protocol se va putea realiza doar prin acordul de voin[] al p]r[ilor, materializat în act adi[ional.
- Prezentul protocol intr] în vigoare la data semn]rii acestuia de ambele p]r[i.
|eful Sec[iei 8 Poli[ie Rural] |]rm]\ag
Subcomisar de poli[ie
Moisi Nicolaie

Primar Comuna |]rm]\ag
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Dombi Attila Janos

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.87
din 27 iunie 2018
privind stabilirea \i aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei locale de analiz] a
cererilor de atribuire a locuin[elor pentru tineri construite prin ANL pentru sesiunea a II-a 2018
de depunere a cererilor
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- prevederile art.36, alin.2 lit.c), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a), pct.5, pct.17, alin.6 lit.e) din Legea administra[iei publice
locale nr.215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Expunerea de motive a primarului nr.3671/21 iunie 2018;
- Raportul de specialitate nr.3670/21 iunie 2018;
- Avizul comisiei de specialitate al consilului local nr.3800/27 iunie 2018;
- prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiin[area ANL, actualizat] \i ale H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998 actualizat];
- Legea locuin[ei nr.114/1996, actualizat], O.U.G. nr.40/1999 privind protec[ia chiria\ilor, H.G. nr.310/2007 pentru
actualizarea tarifului lunar al chiriei;
- [inând seama de prevederile Hot]rârii consiliului local nr.53/2012 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii
de prioritate în solu[ionarea cererilor de locuin[e \i în repartizarea locuin[elor pentru tineri, destinate închirierii, în comuna
|]rm]\ag, precum \i avizul favorabil al Ministerului Dezvolt]rii Regionale \i Turismului cu nr.38214/I.M/30.05.2012;
În temeiul art.45 \i ale art.115 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. Se stabile\te \i se aprob] Graficul - Calendar de lucru al comisiei locale de analiz] a cererilor de atribuire a
locuin[elor pentru tineri construite prin ANL pentru sesiunea II-a 2018 de depunere a cererilor de locuin[e pentru tineri,
destinate închirierii, construite prin ANL, conform Anexei nr.1, parte din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Primarul Comunei |]rm]\ag, compartimentul buget,
finan[e, contabilitate, impozite, taxe locale, salarizare \i resurse umane \i Comisia local] de analiz] \i solu[ionare a cererilor
de atribuire a locuin[elor pentru tineri, construite prin ANL.
Art.3. Prezenta se va comunica cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Comunei |]rm]\ag;
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Membrilor comisiei locale de analiz];
- site www.sarmasag.ro;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kovacs Zoltan Szobolcs

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela
Anex]
la Hot]r`rea nr.87
din 27 iunie 2018

GRAFICUL - CALENDAR
de lucru a COMISIEI SOCIALE DE ANALIZ} a solicit]rilor de locuin[e ANL, în vederea întocmirii
@@LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUIN{EI A.N.L.@@
tran\a II 2018 ( unit][i locative)

Nr.

ACTIVITATI

1.

Trimiterea înstiintarilor catre solicitanti privind modalitatile de depunere a dosarelor

crt.

2.

TERMEN/

PERIOADA
02.07 - 05.07.2018

si termenul limita pâna la care se primesc dosarele
Data limita pentru depunerea dosarelor
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16.07.2018

OBS

3.

Studierea dosarelor si întocmirea: - LISTA CU SOLICITANTII CARE AU ACCES
LA LOCUINTA - LISTA CU SOLICITANTII CARE NU AU ACCES LA

17.07.-23.07.2018

LOCUINTA
4.

Discutarea si aprobarea în Consiliul local a listelor de la nr. Crt.3

Sed. C.L. luna iulie 2018

5.

Publicarea listelor dupa aprobare prin afisarea la un loc accesibil publicului

Dupa aprobarea în C.L.

6.

Termenul de contestatie

7 zile de la afisare

7.

Solutionarea contestatiilor

15 zile de la înregistrare

8.

Întocmirea Fisei SOLICITANTILOR DE LOCUINTA

Pâna la 13.08.2018

9.

Efectuarea anchetei sociale si întocmirea Fisei DE ANCHETA SOCIALA

Pâna la 13.08.2018

10.

Analiza fiecarei solicitari în parte pe baza documentelor de la dosar si întocmirea

Pâna la 13.08.2018

Întocmirea LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINTEI

Pâna la 13.08.2018

Discutarea si aprobarea în Consiliul Local a LISTEI DE PRIORITATE PENTRU

Sed.C.L luna august 2018

Publicarea listei dupa aprobare prin afisarea la un loc accesibil publicului

Dupa aprobarea în C.L.

Termenul de contestatie

7 zile de la afisare

Solutionarea contestatiilor

15 zile de la înregistrare

Întocmirea LISTEI DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR

Sed.C.L luna septembrie 2018

Fisei DE CALCUL A PUNCTAJULUI
11.

ANL.
12.

ACORDAREA LOCUINTEI ANL
13.
14.
15.
16.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.90
din 27 iunie 2018
privind însu\irea \i aprobarea documenta[iei tehnice cadastrale pentru diminuarea suprafe[ei de
teren a str]zii S]lciilor, din domeniul public al comunei |]rm]\ag
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- prevederile art.36 alin.(2) litera @@c@@ , alin.(5) lit.@@c@@ , din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local]
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Raportul de specialitate al Compartimentului registrul agricol \i fond funciar prin care solicit] însu\irea \i aprobarea documenta[iei
tehnice cadastrale pentru diminuarea suprafe[ei de teren a str]zii S]lciilor din domeniul public al comunei |]rm]\ag ;
- Documenta[ia întocmit] de persoan] autorizat] pentru diminuarea suprafe[ei de teren a str]zii S]lciilor din domeniul
public al comunei |]rm]\ag;
- prevederile Ordinului directorului Agen[iei Na[ionale de Cadastru \i Publicitate Imobiliar] nr. 700/2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recep[ie \i înscriere in eviden[ele de cadastru \i carte funciar], precum \i ale Legii cadastrului \i
publicit][ii imobiliare nr.7/1996, republicat] \i ale art 269 alin (2) din Codul de procedur] civil] , potrivit c]ruia inscrisurile
emise de c]tre o autoritate public] local] sunt înscrisuri autentice;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate cu nr.3803/27 iunie 2018.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) \i 115 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 însu\e\te \i se aprob] documenta[ia tehnic] cadastral] pentru diminuarea suprafe[ei de teren a str]zii S]lciilor
din domeniul public al comunei |]rm]\ag.
Art.2. Se aprob] diminuarea suprafe[ei imobilului înscris în CF. nr. 51716 |]rm]\ag, str.S]lciilor, jude[ul S]laj, de la 1452
mp la 1435 mp.
Art.3. Se mandateaz] Primarul Comunei |]rm]\ag s] semneze actul autentic de diminuare a suprafe[ei.
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Art.4. Cu ducerea la indeplinire a acestei hot]r`ri, se împuternice\te Primarul Comunei |]rm]\ag \i Compartimentul
Registrul agricol \i fond funciar.
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarului comunei |]rm]\ag;
- Compartimentului Registrul agricol \i fond funciar;
- site www.sarmasag.ro
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kovacs Zoltan Szobolcs

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.91
din 27 iunie 2018
pentru modificarea HCL nr. 74/26.07.2017 privind aprobarea solicit]rii de prelungire pân] la
data de 25.11.2018 a Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA - IFN nr. 508/15.12.2015
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj;

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. 3773/27 iunie 2018 prin care se solicit] prelungirea pân] la data 25.11.2018 a Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA
IFN nr.508/15.12.2015 în sum] de 4.153.051,10 lei în vederea garant]rii în procent de 110% a obliga[iilor de plat] a
avansului de 3.775.501 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului în comuna |]rm]\ag, jud. S]laj,
în baza contractului de finan[are nerambursabil] nr. C322010963300045/ C0720000T210963300045 din 25.11.2015 \i
actele adi[ionale ulterioare, în favoarea AFIR;
- Expunerea de motive a primarului comunei |]rm]\ag cu nr. 3774/27 iunie 2018;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.380223/27 iunie 2018;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) si art. 115 alin.(l) 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 Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] solicitarea de prelungire pân] la data de 25.11.2018 a Scrisorii de
garantare de la FNGCIMM SA IFN nr.508/15.12.2015 în sum] de 4.153.051,10 lei în vederea garant]rii în procent de 110%
a obliga[iilor de plat] a avansului de 3.775.501 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului în comuna
|]rm]\ag, jude[ul S]laj, în baza contractului de finan[are nerambursabil] nr. C322010963300045/ C0720000T210963300045
DIN 25.11.2015 \i actele adi[ionale ulterioare, în favoarea AFIR.
Art.2. Se aprob] plata unui comision de 0,05% /lun] din valoarea scrisorii de garan[ie acordat] de FNGCIMM SA-IFN.
Art.3 Cu data prezentei hot]râri înceteaz] valabilitatea Hot]rârii nr.8/22 ianuarie 2018 a Consiliului Local al
Comunei |]rm]\ag.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Primarul Comunei |]rm]\ag, domnul Dombi Attila
Janos \i Compartimentul buget, finan[e, contabilitate, salarizare \i resurse umane.
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Comaprtiment buget, finan[e, contabilitate, salarizare \i resurse umane.
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Kovacs Zoltan Szobolcs
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Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela
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