MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVIII, Nr.41
(serie nou])

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

27 iulie 2018

CUPRINS

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

HOT}RÂREA NR.25 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea contului de execu[ie bugetar] pe anul 2017
HOT}RÂREA NR.26 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea contului de execu[ie bugetar] pe trim. I 2018
HOT}RÂREA nr.27 din 24 aprilie 2018 privind alocarea sumei de 5000 lei Cercului de pictur] de la Clubul Copiilor Jibou
pentru desf]\urarea proiectului @@Arta la Cerc@@
HOT}RÂREA NR. 28 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea premierii elevilor participan[i la olimpiadele \colare
HOT}RÂREA NR.29 din 24 aprilie 2018 privind alocarea sumei de 160.000 lei pentru lucrarea de proiectare \i execu[ie a
unui ascensor la Spitalul Or]\enesc Jibou
HOT}RÂREA NR.30 din 24.04.2018 privind predarea c]tre Ministerul Dezvolt]rii Regionale, Administra[iei Publice prin
Compania Na[ional] de Investi[ii @@C.N.I.@@ S.A., a amplasamentului \i asigurarea condi[iilor în vederea execut]rii obiectivului
de investi[ii Proiect pilot - @@Construire bazin de înot didactic@@ din ORA|UL JIBOU, jude[ul S}LAJ@@, str. Firizei nr.4
HOT}RÂREA NR.31 din 24.04.2018 privind predarea c]tre Ministerul Dezvolt]rii Regionale, Administra[iei Publice prin
Compania Na[ional] de Investi[ii @@C.N.I.@@ S.A., a amplasamentului \i asigurarea condi[iilor în vederea execut]rii obiectivului
de investi[ii Proiect pilot - @@Construire sal] de sport \colar]@@ din ORA|UL JIBOU, jude[ul S]LAJ@@, str. Firizei nr. 4
HOT}RÂREA NR.32 din 24 aprilie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar
de la bugetul local al Ora\ului Jibou pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute din România
HOT}RÂREA NR.43 din 15.05.2018 privind alocarea sumei de 10000 lei 'n cadrul proiectului @@ROMANIAN CLIMATE
CHANGE RESEARCH EXPEDITION SIBERIA@@
HOT}RÂREA NR.44 din 15.05.2018 privind alocarea sumei de 700 lei activit][ii culturale cu specific rromani
HOT}RÂREA NR.46 din 29.05.2018 privind rectificarea bugetului Spitalului Or]\enesc JIBOU cu suma de 150 mii lei din
excedentul anului anterior pentru finan[area obiectivului de investi[ii @@Proiectare \i execu[ie ASCENSOR@@
HOT}RÂREA NR.47 din 29.05.2018 privind rectificarea bugetului local al Ora\ului Jibou cu suma de 14,00 mii lei din
excedentul anului anterior pentru finan[area obiectivului de investi[ii InterSNEP - Sistemul Na[ional Electronic de Pl][i
HOT}RÂREA NR.48 din 29.05.2018 privind utilizarea fondului constituit pentru anul 2018 din cota de dezvoltare de c]tre
Compania de Ap] Some\ S.A. sec[ia Jibou
HOT}RÂREA NR.49 din 29.05.2018 privind alocarea unei sume activit][ilor dedicate zilei interna[ionale a copilului 1 IUNIE
HOT}RÂREA NR.50 din 29.05.2018 privind aprobarea închirierii prin licita[ie public] deschis] cu strigare a parterului
unui imobil situat în Parcul Industrial Jibou
HOT}RÂREA nr.51 din 29.05.2018 privind completarea art.13 \i 67 din Regulamentul actualizat de atribuire/licitare a
locurilor de parcare în parc]rile de domiciliu/re\edin[] sau sediu/punct de lucru în ora\ul Jibou, aprobat prin Hot]rârea
Consiliului Local nr.19/27.03.2018
HOT}RÂREA nr.52 din 29.05.2018 privind mandatarea primarului Ora\ului în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprob]rii
major]rii, prin aliniere la nivelul anului 2018, a tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii
activit][ilor de salubrizare din jude[ul S]laj - Componenta Colectare \i Transport de\euri municipal - LOT 1 Nr.479 din 07.12.2016
HOT}RÂREA nr.53 din 29.05.2018 privind majorarea cu 500 % a impozitelor/taxelor locale pe cl]dirile \i terenurile
neîngrijite situate în intravilanul localit][ilor
HOT}RÂREA nr.58 din 08.06.2018 privind dezmembrarea unui teren în vederea amplas]rii obiectivului de investi[ii Sal] de
sport cu tribun] 180 locuri \i modificarea art.2 (4) din HCL nr. 35/2018
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA NR.25
din 24 aprilie 2018
privind aprobarea contului de execu[ie bugetar] pe anul 2017
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul nr. 4857 din 11.04.2018 al Compartimentului buget, finan[e, contabilitate privind aprobarea execu[iei bugetare
pe anul 2017;
- expunerea de motive nr. 4858 din 11.04.2018 a domnului Primar;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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], cu
modificarile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] contul de execu[ie bugetar] pe anul 2017 conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2 Prezenta se comunic] cu:
- Domnul Primar;
- Compartimentul buget, finan[e, contabilitate;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Trezoreria Jibou;
- Dosar hot]râri.

Pre\edinte de \edin[],
Petrean Doru Aurelian

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr.25
din 24 aprilie 2018
NR.

VENITURI

COD

CRT.

VENITURI TOTALE din care :
1

2

PROGRAM

PROGRAM

AN 2017

TRIM IV 2017

INCAS}RI TRIM IV
2017

25.477.230,00

27.891.050,00

24.891.322,12

11.02

12.200.000,00

13.374.900,00

13.189.730,55

Sume def tva pt ch descentralizate

11.02.02

11.884.000,00

13.026.000,00

12.840.830,55

Sume def TVA ptr drumuri

11.02.05

78.000,00

80.900,00

80.900,00

Sume def tva ptr echilibrare

11.02.06

238.000,00

268.000,00

268.000,00

SUBVENTII din care

00.18

288.800,00

333.800,00

275.586,00

Subv de la bug stat

42.02

286.000,00

331.000,00

272.786,00

Subv primite de la CJ

43.08

2.800,00

2.800,00

2.800,00

40.02.14

4.607.430,00

5.058.680,00

1.100.000,00

00.02

8.381.000,00

9.123.670,00

10.326.005,57

Sume def tva din care

3

Sume exceed an precedent

4

VENITURI CURENTE

2

imp pe venit din transf proprietatilor

03.02.18

20.241,00

imobiliare
Cote def imp venit

04.02.01

4.600.000,00

4.600.000,00

5.597.792,56

Sume alocate cote defalcate

04.02.04

151.000,00

160.000,00

159.441,00

Imp cladiri PF

07.02.01.01

550.000,00

550.000,00

492.577,68

Impozit cladiri PJ

07.02.01.02

850.000,00

850.000,00

834.365,62

Impozit teren PF

07.02.02.01

250.000,00

250.000,00

232.936,15

Imp teren PJ

07.02.02.02

96.000,00

96.000,00

80.628,00

Imp teren extravilan

07.02.02.03

177.000,00

177.000,00

205.273,83

07.02.03

65.000,00

65.000,00

97.542,20

Impozit spectacole

15.02

3.000,00

3.000,00

2.720,00

Imp mij transp PF

16.02.02.01

405.000,00

405.000,00

494.165,20

Imp mij transport PJ

16.02.02.02

194.000,00

194.000,00

154.619,38

Taxe tarif elib licente

16.02.03

43.000,00

43.000,00

55.366,33

Alte taxe utilizare bunuri

16.02.50

39.000,00

39.000,00

17.223,90

18.02

33.000,00

33.000,00

30.755,63

30.02.05

465.000,00

465.000,00

467.629,87

Venit prest servicii(salubriz)

33.02

210.000,00

210.000,00

138.309,50

Venit taxe administrar

34.02

50.000,00

50.000,00

3.114,50

Venit amenzi

35.02

200.000,00

200.000,00

389.949,76

Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii

36.02

27.028,97

Venituri din valorif unor bunuri

39.02

90.649,57

Sume primite de la UE

48.02

Taxe judiciare timbru

Alte imp si taxe afisaj,publicitate
Venit concesionari si inchirieri

Taxe extrajudiciare de timbru

scoli

CHELTUIELI TOTAL

COD

25.477.230,00

3

733.670,00

733.674,92

27.891.050,00

20.442.265,54

Autoritati publice

2.737.850,00

2.802.410,00

2.429.025,82

Chelt personal

1.946.850,00

1.921.410,00

1.864.696,04

Chelt materiale

425.000,00

443.000,00

313.859,33

Chelt capital

366.000,00

438.000,00

250.470,45

258.750,00

296.300,00

225.153,65

Ch personal

155.650,00

158.200,00

156.682,00

Ch materiale

53.100,00

88.100,00

68.471,65

Fd rezerva

50.000,00

50.000,00

0,00

476.090,00

488.090,00

483.900,20

Chelt personal

447.190,00

447.690,00

447.626,99

Ch materiale

25.900,00

27.400,00

23.949,45

Chelt capial

3.000,00

13.000,00

12.323,76

9.471.000,00

11.117.350,00

10.517.898,27

Chelt personal

8.329.000,00

9.384.750,00

9.357.979,00

Chelt materiale

1.062.000,00

1.081.150,00

1.053.144,25

Proiecte cu finantare

0,00

491.900,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

50.000,00

129.550,00

76.775,02

389.640,00

395.940,00

379.232,78

Ch personal

223.640,00

223.640,00

211.401,00

Cheltuieli materiale

6.000,00

6.000,00

1.531,78

Transfer spital

160.000,00

166.300,00

166.300,00

1.304.310,00

1.292.310,00

690.498,81

129.630,00

129.630,00

120.157,00

Alte serv publice generale

51.02.

54.02

Evidenta persoanei si alte serv=

Ordine publica

61.02

Politie locala si protectie civila

Invatamant

65.02

Burse/Ajutor social
Asistenta sociala
Sanatate

66.02

Cabinet scolar si spital

Cultura,recreere,religie

67.02

Chelt personal

4

Ch materiale

364.680,00

352.680,00

260.577,27

Alte chelt/Asociatii si fundatii

110.000,00

110.000,00

99.502,59

Chelt capital

700.000,00

700.000,00

210.261,95

2.912.900,00

2.947.480,00

2.542.869,53

Cheltuieli personal asistenti

1.599.000,00

1.504.580,00

1.272.164,53

Indemnizatii handicapati

1.199.000,00

1.328.000,00

1.250.705,00

Ajutor social –incalzire lemne

84.900,00

84.900,00

0,00

Asociatii si fundatii

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Ajutor urgenta

10.000,00

10.000,00

0,00

2.268.500,00

2.334.700,00

846.234,59

Cheltuieli materiale

370.000,00

406.200,00

199.030,60

Chelt capital

1.898.500,00

1.928.500,00

647.203,99

413.460,00

725.980,00

655.173,77

Cheltuieli personal

147.960,00

153.980,00

146.057,00

Cheltuieli materiale

115.500,00

117.500,00

97.271,96

Chelt capital

150.000,00

454.500,00

411.844,81

5.103.430,00

4.960.670,00

1.617.111,12

Cheltuieli personal

590.830,00

586.700,00

573.393,00

Cheltuieli materiale

1.867.600,00

1.803.970,00

983.681,71

Chelt capital

2.645.000,00

2.570.000,00

60.036,41

141.300,00

529.820,00

55.167,00

Asistenta sociala

Servicii si dezvoltare publica

68.02

70.02

Iluminat si alim cu apa

Protectia mediului

Transporturi, strazi

Alte actiuni economice

74.02

84.02

87.02

Proiecte de dezv multifunctionale
EXCEDENT

3.349.056,58
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA NR.26
din 24 aprilie 2018
privind aprobarea contului de execu[ie bugetar] pe trim. I 2018
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul nr. 4859 din 11.04.2018 al Compartimentului buget, finan[e, contabilitate privind contul de executie bugetar]
pe trim I 2018;
- expunerea de motive nr.4860 din 11.04.2018 a domnului Primar;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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], cu
modificarile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] contul de execu[ie bugetar] pe trim.I 2018 conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2 Prezenta se comunic] cu:
- Domnul Primar;
- Compartimentul buget, finan[e, contabilitate;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Trezoreria Jibou;
- Dosar hot]râri.

Pre\edinte de \edin[],
Petrean Doru Aurelian

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr.26
din 24 aprilie 2018

CONTUL DE EXECU{IE BUGETAR}
PENTRU TRIM I 2018
NR.

VENITURI

COD

CRT.

VENITURI TOTALE din care :

PROGRAM

PROGRAM

INCAS}RI

AN 2018

TRIM I 2018

TRIM I 2018

13.153.590,00

3.164.630,00

5.483.109,72

11.02

3.979.100,00

1.151.900,00

1.151.900,00

Sume def tva ptr ch descentralizate

11.02.02

3.926.200,00

1.133.000,00

1.133.000,00

Sume def TVA ptr drumuri

11.02.05

52.900,00

18.900,00

18.900,00

Sume def tva ptr echilibrare

11.02.06

0,00

0,00

0.00

SUBVENTII, din care:

00.18

254.500,00

65.600,00

56.013,00

Subv de la bug stat

42.02

254.500,00

65.600,00

56.013,00

Sume def tva din care

6

Subv primite de la CJ
Sume exceed an precedent
VENITURI CURENTE
impozit pe venit din transf

43.08

0,00

0,00

0,00

40.02.14

0,00

0,00

600.000,00

00.02

8.919.990,00

1.947.130,00

3.796.060,72

03.02.18

2.279,00

proprietatilor imobiliare
Cote def imp venit

04.02.01

4.144.000,00

973.030,00

1.525.297,62

Sume alocate cote defalcate

04.02.04

336.000,00

29.000,00

120.864,00

Imp cladiri PF

07.02.01.01

550.000,00

100.000,00

317.729,46

Impozit cladiri PJ

07.02.01.02

850.000,00

150.000,00

665.886,64

Impozit teren PF

07.02.02.01

250.000,00

75.000,00

105.042,00

Imp teren PJ

07.02.02.02

100.000,00

25.000,00

48.066,96

Imp teren extravilan

07.02.02.03

200.000,00

50.000,00

134.633,00

07.02.03

100.000,00

31.100,00

24.204,25

Impozit spectacole

15.02

3.000,00

0,00

62,00

Imp mij transp PF

16.02.02.01

460.000,00

110.000,00

261.316,73

Imp mij transport PJ

16.02.02.02

200.000,00

40.000,00

132.031,80

Taxe tarif elib licente

16.02.03

55.000,00

10.000,00

23.076,13

Alte taxe utilizare bunuri

16.02.50

39.000,00

2.000,00

9.932,15

18.02

33.000,00

5.000,00

15.164,93

30.02.05

765.000,00

175.000,00

152.736,38

Venit prest servicii(salubriz)

33.02

180.990,00

42.000,00

29.013,87

Venit taxe administrar

34.02

30.000,00

0,00

63,50

Venit amenzi

35.02

624.000,00

130.000,00

98.003,93

Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii

36.02

7.109,11

39.02

2.683,26

Taxe judiciare timbru

Alte imp si taxe afisaj,publicitate
Venit concesionari si inchirieri

Taxe extrajudiciare de timbru

scoli
Venituri din valorif unor bunuri

7

Sume primite de la UE

48.02

CHELTUIELI TOTAL

COD

23.916.200,00

5.913.630,00

2.595.373,38

Autoritati publice

51.02.

3.438.800,00

778.350,00

725.456,88

2.665.600,00

620.850,00

597.162,00

470.500,00

146.100,00

116.894,88

62.700,00

11.400,00

11.400,00

240.000,00

0,00

0,00

280.240,00

58.890,00

56.775,92

Ch personal

219.040,00

53.340,00

52.877,00

Ch materiale

11.200,00

5.550,00

3.898,92

Fd rezerva

50.000,00

0,00

0,00

753.040,00

155.740,00

149.790,96

637.640,00

150.940,00

145.396,00

Ch materiale

25.400,00

4.800,00

4.394,96

Chelt capial

90.000,00

0,00

0,00

1.635.900,00

964.800,00

281.034,83

Chelt materiale

998.000,00

443.600,00

231.148,90

Proiecte cu finantare

491.900,00

491.900,00

36.461,92

Burse/ Ajutor social

42.000,00

14.700,00

7.724,00

104.000,00

14.600,00

5.700,01

478.900,00

67.750,00

63.238,40

228.500,00

56.600,00

53.167,00

5.400,00

1.150,00

71,40

245.000,00

10.000,00

10.000,00

Chelt personal
Chelt materiale
Alte cheltuieli(59.40)
Chelt capital
Alte serv publice generale

54.02

0,00

Evidenta persoanei si alte serv=

Ordine publica

61.02

Politie locala si protectie civila
Chelt personal

Invatamant

65.02

Asistenta sociala
Sanatate- Cab scolar si spital

66.02

Ch personal

Cheltuieli materiale
Transfer spital

8

Cultura,recreere,religie

1.273.470,00

262.930,00

60.172,30

Chelt personal

134.620,00

32.730,00

32.008,00

Ch materiale

535.850,00

195.200,00

28.164,30

Alte chelt-Asociatii si fundatii

125.000,00

10.000,00

0,00

Chelt capital

478.000,00

25.000,00

0,00

3.242.200,00

731.900,00

649.953,00

Cheltuieli personal asistenti

1.492.000,00

352.000,00

327.921,00

Indemnizatii handicapati

1.641.000,00

360.000,00

322.032,00

Ajutor social –incalzire lemne

69.200,00

9.900,00

0,00

Asociatii si fundatii

30.000,00

5.000,00

0,00

Ajutor urgenta

10.000,00

5.000,00

0,00

4.962.980,00

1.274.470,00

137.422,75

320.000,00

100.000,00

71.161,42

4.642.980,00

1.174.470,00

66.261,33

1.118.900,00

131.860,00

69.292,30

Cheltuieli personal

322.300,00

71.760,00

69.168,00

Cheltuieli materiale

276.600,00

40.100,00

124,30

Chelt capital

520.000,00

20.000,00

0,00

112.000,00

17.000,00

0,00

112.000,00

17.000,00

0,00

6.272.140,00

1.122.310,00

339.443,06

775.540,00

177.560,00

167.934,00

Cheltuieli materiale

1.144.500,00

254.750,00

68.803,53

Chelt capital

4.352.100,00

690.000,00

102.705,53

Asistenta sociala

Servicii si dezvoltare publica

67.02

68.02

70.02

Iluminat si alim cu apa
Cheltuieli materiale
Chelt capital
Protectia mediului

Actiuni generale ec, comerciale

74.02

80.02

Cheltuieli materiale
Transporturi, strazi

84.02

Cheltuieli personal

Alte actiuni economice

87.02

347.630,00

347.630,00

62.792,98

Proiecte de dezv multifunctionale
EXCEDENT

2.887.736,34
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA NR.27
din 24 aprilie 2018
privind alocarea sumei de 5000 lei Cercului de pictur] de la Clubul Copiilor Jibou pentru
desf]\urarea proiectului @@Arta la Cerc@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.1713 din 12.04 2018 al compartimentului contabilitate prin care se propune sus[inerea
financiar] a cercului de pictur] cu suma de 5000 lei
- cererea nr. 6 din 06.02.2018 a dlui profesor Balt] Ionel, coordonator Cerc de pictur] prin care solcit] alocarea unei sume
'n vederea continu]rii particip]rii la concurs a copiilor din cercul de pictur] Arta la cerc;
- Expunerea de motive a domnului Primar \i avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului local
- art.36 alin 9 lit din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],
În temeiul art. 39(1 ) \i 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] alocarea sumei de 5.000 lei Cercului de pictur] de la Clubul Copiilor Jibou pentru desf]\urarea proiectului
@@Arta la Cerc@@. Aceast] sum] va fi utilizat] pentru procurarea materialelor utilizate la activit][ile de pictur].
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i doamna Opri\ Dorina, \ef serviciu contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Compartiment Contabilitate;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Clubul Copiilor, Cercul de pictur];
- Publicitate, mass-media.

Pre\edinte de \edin[],
Petrean Doru Aurelian

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA NR. 28
din 24 aprilie 2018
privind aprobarea premierii elevilor participan[i la olimpiadele \colare
Consiliul Local al Ora\ului Jibou:
Având în vedere:
- raportul nr.5132 din 17.04.2018 al Compartimentului buget, finan[e, contabilitate privind aprobarea premierii elevilor
participan[i la olimpiadele \colare;
- expunerea de motive nr.5133 din 17.04.2018 a domnului Primar;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
În baza prevederilor 36 (2)lit d, coroborat cu prev. art 36 alin ( 6) lit a, ( pct 1) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat];
În temeiul art.45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
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HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] premierea elevilor participan[i la olimpiadele \colare, astfel:
- elevii care au ob[inut premiul I la olimpiadele jude[ene \i particip] la faza na[ional] premiul este în valoare de 500 lei.
- elevii care au ob[inut premiul I la olimpiade jude[ene \i nu particip] la faza nat[ional] premiul este în valoare de 400 lei.
- elevii care au ob[inut premiul II la olimpiade jude[ene premiul este în valoare de 300 lei.
- elevii care au ob[inut premiul III la olimpiade jude[ene premiul este în valoare de 200 lei.
Art.2 Premiile se acord] potrivit comunic]rilor unit][ilor de înv][]mânt, anexate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Domnul Primar;
- Biroul buget, finan[e, contabilitate;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Institu[iilor de înv][]mânt;
- Dosar hot]râri.

Pre\edinte de \edin[],
Petrean Doru Aurelian

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA NR.29
din 24 aprilie 2018
privind alocarea sumei de 160.000 lei pentru lucrarea de proiectare \i execu[ie
a unui ascensor la Spitalul Or]\enesc Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- cererea nr. 897/17.04.2018 a Spitalului Or]\enesc Jibou, înregistrat] la noi cu nr. 5152 din 17.04.2018 prin care se
solicit] alocarea sumei de 160.000 lei pentru lucrarea de proiectare \i execu[ie Ascensor la Spitalul Or]\enesc Jibou;
- raportul de specialitate nr. 5152/17.04.2018 al Serviciului Buget, finan[e ,contabilitate
- Expunerea de motive a domnului Primar înregistrat] sub nr. 5153 din 17.04. 2018 , avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului local
- HCJ nr. 5/14.02.2018 prin care s-a alocat suma de 150.000 lei din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale - pentru cofinan[area cheltuielilor de capital privind spitalele de interes local.
- HCL nr. 9/19.02.2018 prin care s-a alocat suma de 10.000 lei din venituri proprii pentru cheltuieli de capital.
În conformitate cu prevederile art.199 din Legea nr.95/2006 privind reforma în s]n]tate , cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Potrivit prevederilor art.36 alin (2) lit d, coroborat cu prev.alin 6 lit a, pct. 3 din Legea administra[iei publice locale
nr.215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45 alin 1,2 din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art.1 Se aprob] alocarea sumei de 160.000 lei pentru lucrarea de proiectare \i execu[ie Ascensor la Spitalul Or]\enesc Jibou.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] doamna manager al Spitalului Or]\enesc JIBOU.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Serviciul Finan[e, Contabilitate, Impozite \i taxe;
- Spitalul Or]\enesc JIBOU;
- dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- publicitate/mass -media.

Pre\edinte de \edin[],
Petrean Doru Aurelian
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Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA NR.30
din 24.04.2018
privind predarea c]tre Ministerul Dezvolt]rii Regionale, Administra[iei Publice prin Compania
Na[ional] de Investi[ii @@C.N.I.@@ S.A., a amplasamentului \i asigurarea condi[iilor în vederea
execut]rii obiectivului de investi[ii Proiect pilot - @@Construire bazin de înot didactic@@
din ORA|UL JIBOU, jude[ul S}LAJ@@, str. Firizei nr.4
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Av`nd în vedere:
- Expunerea de motive nr. 5229/18.04.2018 a Primarului ora\ului Jibou;
- Hotararea Consiliului Local al Ora\ului Jibou nr.94/2017;
- Raportul de specialitate 5228/18.04.2018
- "n conformitate cu prevederile:
- Ordonan[a Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea \i completarea Ordonan[ei Guvernului nr 25/2001 privind "n temeiul art. 45 alin.
(1) si ale art. 115, alin. (1) lit.b) din din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:

Art.1. Se aprob] predarea c]tre Ministerul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice prin Compania Na[ional] de Investi[ii @@C.N.I.@@
S.A., pe baz] de protocol, a terenului situat în ora\ul Jibou, jude[ul S]laj, str. Firizei nr. 4, aflat în proprietatea ora\ului Jibou, în suprafa[] de 5351
mp, identificat potrivit C]r[ii funciare nr. 53580 nr. cad 53580, liber de orice sarcini, în vederea \i pe perioada realiz]rii de c]tre @@C.N.I.@@ - S.A.
a obiectivului de investi[ii @@Construire bazin de înot didactic@@.
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglement]rilor în vigoare;
Art.3. Se aprob] asigurarea finan[]rii de c]tre Consiliul Local al ora\ului Jibou, jude[ul S]laj a cheltuielilor pentru racordurile la utilit][i
(electric], ap], canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);
Art.4. Consiliul Local al Ora\ului Jibou se oblig] s] asigure, în condi[iile legii, suprafe[ele de teren necesare pentru depozitarea \i
organizarea \antierului;
Art.5. Consiliul Local al ora\ului Jibou se oblig] ca, dup] predarea amplasamentului \i a obiectivului realizat, s] men[in] destina[ia acestuia
\i s] îl intre[in] pe o perioada de minim 15 ani.
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaza domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
Art.7 Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Domnul Primar;
- Compania Na[ional] de Investi[ii;
- Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor;
- Serviciul Contabilitate;
- Publicitate /dosar de \edin[].

Pre\edinte de \edin[],
Petrean Doru Aurelian

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA NR.31
din 24.04.2018
privind predarea c]tre Ministerul Dezvolt]rii Regionale, Administra[iei Publice prin Compania
Na[ional] de Investi[ii @@C.N.I.@@ S.A., a amplasamentului \i asigurarea condi[iilor în vederea
execut]rii obiectivului de investi[ii Proiect pilot - @@Construire sal] de sport \colar]@@ din ORA|UL
JIBOU, jude[ul S]LAJ@@, str. Firizei nr. 4
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 5226/18.04.2018 a Primarului ora\ului Jibou;
- Hot]rârea Consiliului Local al Ora\ului Jibou nr.87/2017@@
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- Raportul de specialitate 5225/18.04.2018
În conformitate cu prevederile:
- Ordonan[a Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea \i completarea Ordonan[ei Guvernului nr 25/2001 privind
înfiin[area Companiei Na[ionale de Investi[ii@@C.N.I.@@ S.A;
În temeiul art.45 alin. (1) si ale art. 115, alin. (1) lit.b) din din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] predarea c]tre Ministerul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice prin Compania Na[ional] de
Investi[ii @@C.N.I.@@ S.A., pe baz] de protocol, a terenului situat în ora\ul Jibou, jude[ul S]laj, str. Firizei nr. 4, aflat în proprietatea
ora\ului Jibou, în suprafa[] de 3177 mp, identificat potrivit C]r[ii funciare nr. 53579 nr. cad 53579, liber de orice sarcini, în
vederea \i pe perioada realiz]rii de c]tre @@C.N.I.@@ - S.A. a obiectivului de investi[ii @@ Construire sal] de sport \colar]@@.
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglement]rilor în vigoare;
Art.3. Se aprob] asigurarea finan[]rii de c]tre Consiliul Local al ora\ului Jibou, jude[ul S]laj, a cheltuielilor pentru
racordurile la utilit][i (electric], ap], canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).
Art.4. Consiliul Local al ora\ului Jibou se oblig] s] asigure, în condi[iile legii, suprafe[ele de teren necesare pentru
depozitarea \i organizarea \antierului.
Art.5. Consiliul Local al ora\ului Jibou se oblig] ca, dup] predarea amplasamentului \i a obiectivului realizat, s] men[in]
destina[ia acestuia \i s] îl intre[in] pe o perioada de minim 15 ani.
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaza domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor.
Art.7 Prezenta se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Domnul Primar;
- Compania Na[ional] de Investi[ii;
- Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor;
- Serviciul Contabilitate;
- Publicitate/dosar de \edin[].

Pre\edinte de \edin[],
Petrean Doru Aurelian

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA NR.32
din 24 aprilie 2018
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la
bugetul local al Ora\ului Jibou pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute
din România
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul nr.5083 din 16.04.2018 al secretarului orasului Jibou;
- expunerea de motive nr.5084 din 16.04.2018 a domnului Primar;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
În conformitate cu:
- Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr.489/2006 privind libertatea religioas] \i regimul general al cultelor;
- OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase
recunoscute din România, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr 82/200;
- HG nr. 984/2014 pentru modificarea \i completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr.82/
2001 aprobate prin HG nr. 1470/2002.
În temeiul art 45 alin (1) art. 366 pct.19 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,
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HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] aprob] Regulamentul pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al ora\ului Jibou
pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute din România, conform anexei, parte integrant] din prezenta.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl primar \i dna secretar a ora\ului Jibou.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Domnul Primar;
- Compartimentul buget, finan[e, contabilitate;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Unit][ile de cult recunoscute în România;
- Dosar hot]râri.

Pre\edinte de \edin[],
Petrean Doru Aurelian

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr.32
din 24 aprilie 2018

REGULAMENT
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al ora\ului Jibou pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor
religioase recunoscute din România
Capitolul I Dispozi[ii generale
Scop si defini[ii
1.1 Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general \i a procedurii de atribuire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local
al ora\ului Jibou pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute din România
1.2 Reglement]rile legale de specialitate în vigoare pe baza c]ruia a fost elaborat acest regulament sunt:
- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute din
România, aprobat] cu modific]rile \i complet]rile ulterioare prin Legea nr.125/2002;
- H.G.nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare
1.3 În în[elesul prezentului regulament, urm]torii termenii se definesc astfel:
a) L]ca\ de cult - imobil în care se oficiaz] servicii religioase sau care deserve\te acestui scop, respectiv: biseric], templu, cas] de rug]ciune,
moschee, geamie, sinagoga, cas] de adunare, capel], ansamblu monahal, clopotni[], arhondaric, trapez], paraclis, chilie \i alte cl]diri \i dependin[e
asimilate acestora;
b) Sprijin financiar - sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condi[iile legii.
Cap. Il.Domeniu de aplicare
2.1 Prevederile prezentului regulament se aplic] pentru alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orasului .
2.2 Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unit][ilor de cult destinate:
a. Între[inerii \i func[ion]rii unit][ilor de cult;
b. Construirii, în condi[iile aprob]rii documenta[iilor tehnico-economice potrivit reglement]rilor în vigoare, precum \i repar]rii l]ca\urilor
de cult;
c. Conserv]rii \i între[inerii bunurilor de patrimoniu apar[ind cultelor religioase;
d. Amenaj]rii \i între[inerii muzeelor cultural-religioase;
e. Lucr]ri de pictur]
f. Construirii, amenaj]rii \i repar]rii cl]dirilor având destina[ia de capele .
g. Construirii \i repar]rii sediilor administrative ale protopopiatelor
Cap. III Prevederi bugetare
3 .1 Programele \i proiectele de interes public vor fi selec[ionate pentru finan[are în cadrul limitelor bugetare anuale aprobate de
Consiliul local al orasului Jibou stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea \i raportarea
bugetului local.
Cap. IV Procedura de solicitare a finantarii nerambursabile de la bugetul local al orasului Jibou
Procedura de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult recunoscute din România va cuprinde urm]toarele
etape:
a) publicarea anun[ului de participare;
b) înregistrarea documenta[iei de solicitare a finan[]rii;
c) verificarea eligibilit][ii, înregistr]rii \i a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnic] \i financiar] a solicitantului;
d) evaluarea cererilor
e) comunicarea rezultatelor;
4.2. Documenta[ia va fi întocmit] în limba român].
4.3. Suma solicitat] va fi exprimat] exclusiv în lei.
4.4. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al orasului se acord] pe baza urm]toarelor documente:
a) cerere-tip - anexa 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al orasului Jibou pentru unit][ile de cult apar[inând
cultelor religioase recunoscute în România)
b).devizul de lucr]ri, la pre[uri actualizate \i potrivit reglement]rilor în vigoare privind taxa pe valoare ad]ugat], pentru lucr]rile r]mase de
executat, datat pe anul în curs;
c). copie de pe autoriza[ia de construire pentru repara[ii capitale \i construc[ii noi, eliberat] potrivit Legii 50/1991 privind autorizarea
execut]rii lucr]rilor de construc[ii, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
d) copie a certificatului de înregistrare fiscal];
e) adeverin[] certificat] de banc] sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unit][ii de cult
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solicitante;
f). declara[ia pe propria r]spundere a solicitantului conform formularului tip - anexa 2;
g) certificate fiscale care s] ateste c] solicitantul nu are datorii la bugetul de stat \i local, în anul fiscal anterior depunerii cererii de
sprijin financiar.
Capitolul V- Condi[ii de eligibilitate/neeligibilitate
5.1 Vor fi supuse evalu]rii numai solicit]rile care întrunesc urm]toarele criterii de selec[ionare:
a) proiectele sunt de interes public local/na[ional;
b) este dovedit] capacitatea organizatoric] \i func[ional] a solicitantului sprijinului financiar prin: precizarea proiectelor desf]\urate în anul
calendaristic anterior \i gradul de realizare a acestora;
c) indicarea surselor de finan[are ale proiectului
e) obligatia beneficiarului lucrarii de a participa cu cel putin 10%din valoarea lucrarii.
5.2 Nu sunt selec[ionate programele \i proiectele aflate în una din urm]toarele situa[ii:
a) Documenta[ia prezentat] este incomplet];
b) Au conturile bancare blocate;
c) Solicitan[ii au prezentat declara[ii inexacte la participarea anterioar];
d) Solicitan[ii nu \i-au îndeplinit obliga[iile de plat] a impozitelor, taxelor \i contribu[iilor c]tre bugetul de stat \i bugetul local;
e) Solicitan[ii nu au decontat, din motive imputabile lor, sumele alocate de la bugetul local , în anul anterior depunerii cererii de
finan[are.
Capitolul VI Evaluarea \i selec[ia cererilor de sprijin financiar
6.1. Evaluarea \i selec[ionarea cererilor de sprijin financiar se va face de c]tre Comisia de specialitate nr 2 din cadrul Consiliul local In urma
repartizarii sumelor comisia de specialitate va intocmi un proces verbal/raport care va fi supus aprobarii Consiliului local.
Capitolul VII Alocarea fondurilor nerambursabile
7.1. Alocarea fondurilor pentru unit][ile de cult, apar[inând cultelor religioase recunoscute în România, se face în limita sumelor
prev]zute în bugetul local cu aceast] destina[ie, în baza unui contract de finan[are nerambursabil] încheiat între p]r[i: autoritatea finan[atoare
\i beneficiar.
7.2. Contractul de finan[are nerambursabil] se încheie în termen de 30 de zile de la data vot]rii hot]rârii Consiliului local prin care a fost alocat]
finan[area nerambursabil].
7.3 Comunicarea rezultatului selec[iei se va face în mod public pe site-ul institutiei:(adresa)\i prin coresponden[] scris], trimis] prin po\t] cu
confirmare de primire.
Capitolul VIII Controlul modului de utilizare a sprijinului financiar acordat unit][ilor de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute
din România
8.1. Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unit][ile de cult recunoscute din România se supune controlului compartimentului de
specialitate din Prim]ria orasului Jibou .Curtea de Conturi poate solicita oricand date si informatii privind modul de alocare si justificare a
sumelor alocate .
8.2 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de catre beneficiarii sprijinului financiar alocat atrage dupa sine sistarea finantarii si
recuperarea sumelor utilizate necorespunzator.
8.3 La intocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat de la bugetul local al orasului Jibou se vor avea în
vedere urm]toarele:
a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea \tampilei \i a semn]turii beneficiarului
ajutorului financiar;
b) nu se vor admite la justificare documente care con[in achizi[ii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul
financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru ob[inerea sprijinului financiar;
c) documentele justificative trebuie s] fie lizibile \i s] nu prezinte \ters]turi; nu se admit documente trimise prin fax;
d) facturile fiscale vor fi înso[ite de dispozi[ii de plat], ordine de plat], chitan[e, bonuri de cas], extrase privind viramente bancare, dup] caz;
e) chitan[ele care atest] pl][i trebuie s] cuprind] în mod obligatoriu urm]toarele: scopul pl][ii, opera[iunea pentru care se face plata, num]rul
\i data eliber]rii. Chitan[ele care atest] pl][i vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;
f) chitan[ele de mân] prin care se atest] anumite pl][i - pentru pictur] \i procur]ri de materiale de la particulari - trebuie s] cuprind] în mod
obligatoriu numele \i prenumele vânz]torului, în clar, precum \i seria \i num]rul actului de identitate al acestuia.;
g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitan[a de
înregistrare în eviden[a contabil] a unit][ii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;
h) pentru lucr]rile de pictur] bisericeasc] se vor trimite o copie a documentului de plat] \i o copie a ordinului de plat] prin care s-au virat
impozitul pe venit, contribu[iile individuale de asigur]ri sociale, asigur]ri sociale de s]n]tate \i asigur]ri de \omaj, conform legii, în cazul în care
lucr]rile de pictur] sunt executate ca activitate dependent], de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prest]ri de servicii încheiat în
baza Codului civil. Pentru lucr]rile de pictur] de restaurare bisericeasc] executate de c]tre o persoan] fizic] autorizat] se vor trimite documentele
justificative prev]zute la lit. d);
i) documentele justificative vor fi transmise pân] cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiec]rui an. În cazul primirii sprijinului financiar în
cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;
j) situa[ia de lucr]ri, acolo unde este cazul;
k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile de lucr]ri, solicitantul va depune al]turi de documentele justificative
\i un raport de justificare a utiliz]rii sprijinului primit.
8.4. Nu se admit la justificare facturi pl]tite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii preceden[i acord]rii sprijinului financiar
8.5. Sumele alocate ca sprijin financiar, vor fi transmise direct solicitantului, integral ori e\alonat, cu informarea unit][ii de cult.
8.6. Pentru acordarea tran\ei a doua \i a urm]toarelor tran\e este obligatorie justificarea sumei primite anterior.
Capitolul IX - Dispozi[ii finale
9.1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în leg]tur] cu procedura de selec[ie se va transmite de c]tre solicitan[i sub form] de
document scris. Orice document scris trebuie înregistrat la registratura Prim]riei orasului Jibou, str.Piata 1 Decembrie 1918 nr.16.
9.2. Prezentul regulament se completeaz] cu prevederile legale în vigoare.
9.3. Prevederile regulamentului vor fi aplicate oric]ror forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase
recunoscute din România, acordate începând cu anul 2018.
26. Urm]toarele anexe fac parte integrant] din prezentul regulament:
a) Anexa 1 - formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local pentru unit][ile de cult, apar[inând cultelor religioase recunoscute
în România;
b) Anexa 2 - declara[ie pe proprie r]spundere a reprezentantului unit][ii de cult.
c) Anexa 3 - raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la bugetul local
Dup] adoptare, prezentul Regulament poate fi modificat \i adoptat in functie de prevederile legale, prin Hotarare a Consiliului local.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA NR.43
din 15.05.2018
privind alocarea sumei de 10000 lei 'n cadrul proiectului
@@ROMANIAN CLIMATE CHANGE RESEARCH EXPEDITION SIBERIA@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.5787 din 04.05.2018 al compartimentului contabilitate prin care se propune sus[inerea
financiar] a proiectului @@ROMANIAN CLIMATE CHANGE RESEARCH EXPEDITION SIBERIA@@ cu suma de 10000 lei;
- cererea Centrului de Cercet]ri Biologice Gr]dina Botanic] @@Vasile Fati@@ Jibou, Universitatea Babe\ Bolyai Cluj Napoca,
Asocia[ia @@Prietenii Gr]dinii Botanice@@ Jibou;
- Expunerea de motive nr.5930/04,05,2018 a domnului Primar \i avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a
Consiliului local;
- art.36 alin 9 lit din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],
În temeiul art. 39(1 ) \i 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] alocarea sumei de 10.000 lei proiectului @@ROMANIAN CLIMATE CHANGE RESEARCH EXPEDITION
SIBERIA@@. Aceast] sum] va fi utilizat] pentru buna desf]\urare a acestei expedi[ii conform anexei.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i doamna Opri\ Dorina, \ef serviciu contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Compartiment Contabilitate;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Centrul de Cercet]ri Biologice;
- Publicitate, mass-media.

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA NR.44
din 15.05.2018
privind alocarea sumei de 700 lei activit][ii culturale cu specific rromani
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.5813 din 02.05 2018 al compartimentului contabilitate prin care se propune sus[inerea
activit][ilor culturale cu specific rromani, 'n vederea marc]rii zilei interna[ionale a rromilor cu suma de 700 lei;
- cererea |colii Gimnaziale Lucian Blaga;
- Expunerea de motive nr.5814/02.05.2018 a domnului Primar \i avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a
Consiliului local;
- art.36 alin 9 lit din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],
În temeiul art. 39(1 ) \i 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], modificat] \i republicat],
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HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] alocarea sumei de 700 lei pentru sus[inerea activit][ilor culturale cu specific rromani, 'n vederea marc]rii
zilei interna[ionale a rromilor.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i doamna Opri\ Dorina, \ef serviciu contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Compartiment Contabilitate;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- |coala Gimnazial] Lucian Blaga;
- Publicitate, mass-media.

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA NR.46
din 29.05.2018
privind rectificarea bugetului Spitalului Or]\enesc JIBOU cu suma de 150 mii lei din excedentul
anului anterior pentru finan[area obiectivului de investi[ii @@Proiectare \i execu[ie ASCENSOR@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul nr.1185 din 23.05.2018 înregistrat] la nr. 6702 din 23.05.2018 privind rectificarea bugetului Spitalului Or]\enesc Jibou
cu suma de de 150 mii lei din excedentul anului anterior pentru finan[area obiectivului de investi[ii @@Proiectare \i execu[ie ASCENSOR@@;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
- Expunerea de motive a domnului primar înregistrat] la nr. 6716/23.05.2018;
În conformitate cu prevederile art.58 alin (1) lit a, din Legea 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
V]zând prevederile art.36 alin( 2) lit b, din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.45 alin (1, 2) din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:

Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului Spitalului Or]\enesc Jibou din excedentul anului anterior pentru finan[area
obiectivului de investi[ii @@ Proiectare \i execu[ie ASCENSOR@@ cu suma de 150 mii lei, astfel:
CAP 66.06.01. Spitale Generale
CHELTUIELI CAPITAL 71.01.01. CONSTRUC{II
Proiectare \i execu[ie ASCENSOR - 150 mii lei
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se 'ncredin[eaz] doamna manager al Spitalului Or]\enesc Jibou.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Spitalului Or]\enesc Jibou;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Serviciul Contabilitate, Impozite \i taxe locale;
- Trezoreria Jibou;
- Consiliul Jude[ean S}LAJ;
- Dosar de \edin[] /dosar hot]râri;
- Ceta[enii ora\ului prin afi\aj \i publicare prin mijloace electronice.

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan
17

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA NR.47
din 29.05.2018
privind rectificarea bugetului local al Ora\ului Jibou cu suma de 14,00 mii lei din excedentul
anului anterior pentru finan[area obiectivului de investi[ii InterSNEP - Sistemul Na[ional
Electronic de Pl][i
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;
Având în vedere:
- raportul nr. 6608 din 22.05.2018 privind rectificarea bugetului local al Ora\ului Jibou cu suma de 14,00 mii lei din
excedentul anului anterior pentru finan[area obiectivului de investi[ii InterSNEP - Sistemul Na[ional Electronic de Pl][i,
respectiv finalizarea înrol]rii în Ghi\eul.ro (SNEP);
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;
- Expunerea de motive a domnului primar înregistrat] la nr. 6671/22.05.2018
În conformitate cu prevederile art.58 al(1) lit a, din Legea 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
În baza prevederilor art. 10 alin (2) din HG nr. 1235/2010 privind aprobarea realiz]rii Sistemului Na[ional Electronic de
Pl][i online a taxelor \i impozitelor utilizând cardul bancar , Ordinul nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice
privind Sistemul na[ional electronic de plat] online a taxelor \i impozitelor utiliz`nd cardul (SNEP); HCL nr. 131din
04.10.2017 privind stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma pl][ii online a impozitelor \i taxelor
locale utiliz`nd cardul bancar în sistemul na[ional electronic de pl][i;
V]zând prevederile art.36 alin( 2) lit b, din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.45 alin (1, 2) din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale, cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului local al Ora\ului Jibou din excedentul anului anterior pentru finan[area obiectivului
de investi[ii InterSNEP - Sistemul Na[ional Electronic de Pl][i cu suma de 14,00 mii lei, astfel:
CAP 51.03.01 AUTORIT}{I PUBLICE
CHELTUIELI CAPITAL 71.01.03 Mobilier, aparatur] birotic] \i alte active corporale
InterSNEP - Sistemul Na[ional Electronic de Pl][i - 14,00 mii lei
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i doamna Opri\ Dorina Serviciul Contabilitate,
Impozite \i taxe locale.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Serviciul Contabilitate, Impozite \i taxe locale;
- Trezoreria Jibou;
- Consiliul Jude[ean S}LAJ;
- Dosar de \edin[] /dosar hot]râri;
- Cet][enii ora\ului prin afisaj \i publicare prin mijloace electronice.

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA NR.48
din 29.05.2018
privind utilizarea fondului constituit pentru anul 2018 din cota de dezvoltare de c]tre
Compania de Ap] Some\ S.A. sec[ia Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- Adresa nr. 10767/25.04.2018 a Companiei de Ap] Some\ SA sec[ia Jibou prin care se solicit] aprobarea utilizarii
fondului constituit pentru anul 2018 din cota de dezvoltare;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap] \i de canalizare încheiat între Asocia[ia de
dezvoltare intercomunitar] @@Asocia[ia Regional] pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Some\ Tisa \i Societatea
Comercial] Compania de Ap] Some\ SA@@
- Raportul nr.5603 /03.05.2018 al Serviciului Contabilitate, impozite \i taxe privind utilizarea fondului constituit pentru
anul 2018 din cota de dezvoltare de c]tre Compania de Ap] Some\ SA sec[ia Jibou;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
- Expunerea de motive a domnului primar înregistrat] la nr. 5028 din 04.05.2018;
V]zând prevederile art.36 alin(2) lit d, din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin 1, 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] utilizarea fondului constituit pentru anul 2018 din cota de dezvoltare de c]tre Compania de Ap] Some\
SA sec[ia Jibou în sum] de 70.741,12 lei pentru dotarea sec[iei Jibou cu urmatoarele mijloace fixe:

Denumire mij. fix

Cantitate

Pre[

Forez] orizontal] BERLINGER

1

19.041,12

Lucr]ri de bran\amente \i racorduri

Dacia DOKKER

1

42.000

Transportul echipelor de intreventie

Electropompa pentru apa uzat]

1

3.400

Golirea caminelor si chesoanelor la

Electropompa pentru apa uzat]

2

6.300

Inlocuirea pompelor existente

SKYKOM II

Lucrarile de interventie

(uzate) din statia str Traian si str Gh Doja

Art. 2 Prezenta se duce la indeplinire de c]tre Compania de Ap] Some\ SA sec[ia Jibou.
Art. 3 Prezenta se comunic] cu:
- Compania de Ap] Some\ SA sec[ia Jibou;
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Serviciul Contabilitate, Impozite \i taxe locale;
- Dosar de \edin[] /dosar hot]râri.

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL

HOT}RÂREA NR.49
din 29.05.2018
privind alocarea unei sume activit][ilor dedicate zilei interna[ionale a copilului 1 IUNIE
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul nr.5890 din 26.05.2018 prin care se propune alocarea sumei de 37.000 lei pentru sus[inerea proiectului @@Copil]rie
o lume minunat]@@ desf]\urat] în colaborare cu asocia[ia @@Suntem P]rin[i nou] ne pas]@@;
- Adresa cu nr. 6345/14.05.2018 a compartimentului Disciplina în construc[ii \i protec[ia mediului privind aprobarea
calendarului manifest]rilor dedicate Zilei de 1IUNIE - Ziua Interna[ional] a copilului.
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
- Expunerea de motive a domnului primar;
- V]zând prevederile art. 36 alin (9) din Legea nr.215/2001 legea administra[iei publice locale cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
- În conformitate cu prevederile art.45 alin (1 ,2) din Legea nr.215/2001 legea administra[iei publice locale cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:

Art.1 Se aprob] alocarea sumei de 37.000 lei pentru desf]\urarea activit][ilor dedicate zilei interna[ionale a copilului
1IUNIE în data de 31.05.2018 în localitatea Jibou pe platoul din spatele Prim]riei între orele 8:30 -23:00, respectiv organizarea
de c]tre Primaria ora\ului Jibou împreun] cu @@Asocia[ia Suntem p]rin[i nou] ne pas] @@ a celei de a doua edi[ii a proiectului
@@Copil]rie o lume minunat]@@.
Art.2 Se aprob] calendarul manifest]rilor:
- concursuri sportive, desene pe asfalt, pictur], spectacol @@Comoara cu pove\ti@@, spectacol cântece populare, majorete,
balet ,cor, concert muzic] u\oar] \i umor.
La aceste activit][i particip] \colarii \i pre\colarii \colilor din ora\ \i cadrele didactice.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i doamna Opri\ Dorina - serviciul Contabilitate,
buget, finan[e, impozite \i taxe.
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Serviciul Contabilitate, Impozite \i taxe locale;
- Dosar de \edin[] /dosar hot]râri;
- |colile din ora\;
- Ceta[enii ora\ului prin afisaj \i publicare prin mijloace electronice.

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA NR.50
din 29.05.2018
privind aprobarea închirierii prin licita[ie public] deschis] cu strigare a parterului unui imobil
situat în Parcul Industrial Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului ora\ului Jibou;
- solicitarea nr. 5652/25.05.2018 al SC Kronec SRL de a se închiria parterul cl]dirii sediul administrativ al Parcului
Industrial Jibou;
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- raportul nr .5652 din 25.05.201 al Biroului Contabilitate \i Urbanism privind propunerea de aprobare a închirierii prin
licita[ie public] deschis] cu strigare a unui imobil situat în Parcul Industrial Jibou \i a caietului de sarcini;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 \i nr.3 ale Consiliului Local;
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c , art 36 alin 5 lit. a, coroborat cu art. 123 alin ( 1 \i 2) din Legea nr.215/2001,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 45(1,2 ,3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] organizarea licita[iei publice deschise cu strigare pentru închirierea parterului imobilului situat în str.
Parc Industrial nr.6, în suprafa[] de 160 mp 'n vederea desf]\urarii activit][ilor de birou. Spa[iul face parte din domeniu public
al ora\ului conform H.G. nr.114/2008 pentru modificarea \i completarea HG nr 966/2002.
Art.2 Se aprob] pre[ul de pornire a licita[iei de 5 lei/mp/lun].
Art.3 Se aprob] durata închirierii de 1 an de zile cu posibilit][i de prelungire prin acte adi[ionale.
Art.4 Se aprob] caietul de sarcini cuprinzând condi[iile de participare la licita[ie, organizarea \i desf]\urarea licita[iei.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl.primar \i comisia de evaluare a ofertelor în vederea
desf]\ur]rii licita[iei.
Art.6 Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar;
- Biroul buget, finan[e, contabilitate;
- Biroul urbanism;
- Institu[ia Prefectului- Jude[ul S]laj;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Publicitate, mass - media.

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.50
din 29 mai 2018

CAIET DE SARCINI
PENTRU "NCHIRIEREA PRIN LICITA{IE PUBLIC} DESCHIS} CU STRIGARE A PARTERULUI IMOBILULUI, SITUAT "N LOC.
JIBOU, STR. PARC INDUSTRIAL, nr.6, "N SUPRAFA{} de 160 MP, CE APAR{INE DOMENIULUI PUBLIC AL ORA|ULUI JIBOU
1. OBIECTUL LICITATIEI
Obiectul licitatiei il constituie închirierea prin licitatie publica deschisa a parterului imobilului , situat în str.Parc Industrial nr.6 în suprafata
de 160 mp ce apartine domeniului public al orasului Jibou Obiectul licitatiei este stabilit in conformitate cu: Hotarârea Consiliului Local nr.
/
2018,prevederile Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. INFORMATII GENERALE DESPRE IMOBILUL SCOS LA LICITATIE IN VEDEREA INCHIRIERII SI PUBLICITATEA ACESTUIA
Spa[iul propus pentru licitatie publica deschis] cu strigare in suprafata de 160 mp este situat la parterul imobilului cladire Sediu Administrativ
Parc Industrial din Jibou str.Parc Industrial nr.6 , apartine domeniului public al orasului Jibou conform anexei nr.3 la H.G nr.114/2008 pentru
modificarea \i completarea HGR nr.966/2002 privind atestarea domeniului public al jude[ului S]laj precum \i a municipiului Zalau ,ora\elor \i
comunelor din jude[ul S]laj \i este înscris în fi\a de inventar nr.540 a ora\ului Jibou cu destina[ia de cladire sediu administrativ Parc industrial.
Spa[iul va fi utilizat pentru birouri societate iar acesta dispune utilit][i edilitare dup] cum urmeaz]: instalatie electrica iluminat,apa ,canalizare,gaz.
Imobilul se încadreaza în zona D, rangul III a orasului conform Hotararii Consiliului Local nr. 32 din 28.05.2013.
PUBLICITATE - Licitatia se va anunta la sediul Primariei orasului Jibou si intr-un cotidian de circula[ie local]. Anuntul licitatiei se trimite spre
publicare cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPARII LA LICITATIE SI CONDITII DE ELIGIBILITATE
La licitatie pot participa, persoane juridice romane ori straine , in conditiile in care sunt declarate calificate eligibile ,dupa analizarea
documentelor din dosarul de participare la licitatie.
"nchirierea este conditionata de respectarea conditiilor legale de protectie a mediului si PSI.Protectia conditiilor de mediu si a normelor PSI sunt
obiective care vor trebui respectate de fiecare chirias ,motiv pentru care fiecare ofertant va semna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte
ca prin activitatea pe care o va desfasura in cladire situata in Parc industrial nr.6 nu va polua niciunul din factorii de mediu si va respecta normele PSI..
Dosarul de participare la licitatie trebuie s] cuprind] urmatoarele documente:
- pentru persoane juridice:
- documentul care s] ateste forma juridic] a solicitantului ( act de constituire, certificat de înmatriculare, etc.)
- oferta - complet] datat] ,semnat] \i \tampilat] de ofertant
- act de identitate pentru reprezentantul legal \i delega[ie sau împuternicire pentru persoana participant]cercaatriculare eliberat de Oficiul revui
comertului,
-certificat fiscal eliberat de Direc[ia Finan[elor Publice privind achitarea taxelor \i impozitelor la bugetul de stat \i certificat fiscal de la Direc[ia
Fiscal] Local] pentru achitarea taxelor la bugetul local din localitatea unde î\i are sediul social /domiciliul ofertantul;
- declaratie pe proprie raspundere c] prin activitatea desfasurata in Parcul industrial Jibou nu va polua niciunul din factorii de mediu si va
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respecta normele PSI..
- dovada achitarii garantiei de participare la licitatie in suma de 800 lei \i a taxei de participare in suma de 15 lei .
- dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini - 5 lei .
Nu se accepta la licita[ie persoane juridice care au restan[e la plata bugetului de stat sau local.
Oferta va fi redactata in limba romana si se depune intr-un singur exemplar semnat si stampilat de catre ofertant. Perioada de valabilitatea a
ofertei este cuprinsa între data \i ora înregistr]rii acesteia \i momentul semn]rii contractului de închiriere.
Documentele de participare la licitatie se depune intr-un plic sigilat, la Registratura Primariei orasului Jibou.
Comisia de licitatie are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste prin documentele prezentate conditiile de participare la licitatie.
4. CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE PRET
4.1. Pretul de pornire a licitatiei publice este de...lei/ mp /luna fiind aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr....Jibou.
4.2. Pasul minim de licitatie se va stabili de catre comisia de licitatie.
4.3. Pretul de adjudecare a amplasamentului este pretul cel mai mare acceptat de ofertant.
4.4. Termenul de inchiriere a imobilului este................... cu posibilitatea prelungirii prin acte aditionale la contract , cu acordul ambelor
parti. Prelungirea se va solicita de catre chirias cu 30 de zile inainte de data expirarii termenului.
4.5 Chiria se va achita lunar pana in data de ............
4.6.Chiria se va indexa anual in functie de indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica .
In cazul in care chiria indexata conform aliniatului anterior este sub nivelul adjudecat prin licitatie,se va aplica pretul adjudecat.
4.7 Contavaloare utilitatilor ( apa,canalizare,gaz,curent electric ,telefonie vor fi suportate de c]tre chiria\,acesta fiind obligat s] î\i incheie
contracte de furnizorii de utilit][i.
5. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
Consiliul Local al orasului Jibou cu sediul in P-ta 1 Decembrie 1918 nr.4 Loc.Jibou,Jud.Salaj , in calitate de proprietar, organizeaza licitatie
publica deschisa, in data de ............... ora 10 in vederea inchirierii imobilului situat. in loc.Jibou str.Parc Industrial nr.6 in incinta Parcului
industrial Jibou.
Oferta se va depune la registratura Primariei pana in data de ........................ ora 9.
Licitatia va avea loc la sediul Primariei orasului Jibou str.P-ta 1 Decembrie 1918 nr.4.
A. Garantia de participare la licitatie
1. Garantia de participare la licitatia organizata pentru inchirierea imobilului situat în str.Parc industrial nr.6 ,loc.Jibou,Jud.S]laj în suprafa[a
de 160 mp este in suma de 800 lei.
2.Garantia de participare la licitatie se poate achita cu numerar la casieria Primariei orasului Jibou sau se depune cu ordin de plata in contul
Orasului Jibou nr. RO83 TREZ5645006XXX000068 deschis la Trezoreria Jibou .
3. Ofertantul va pierde garantia de participare daca isi retrage oferta dupa inregistrarea acesteia si înainte de adjudecare.
4. Garantia de participare a ofertantului declarat castigator se va include in valoarea chiriei anuale .
5. "n conditiile in care ofertantul clasat pe locul intai nu incheie contractul de inchiriere in termenul de 15 zile de la data ramanerii definitive
a rezultatelor licitatiei, acesta pierde garantia de participare.
"n acest caz, contractul de inchiriere se incheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea, iar garantia de participare constituita de acesta se include in chirie
"n situatia in care nici cel de-al doilea clasat nu incheie contractul de inchiriere in termen de 15 zile de la comunicare, pierde garantia de participare
si se va proceda la organizarea unei noi licitatii.
6.Ofertantilor declarati necastigatori li se restituie garantia de participare depusa, in termen de 7 zile de la comunicarea in scris a ofertantului castigator.
B. Modul de prezentare a ofertelor
1. Oferta se depune in plic inchis si sigilat la Registratura Primariei
Orasului Jibou pana la data de ...................... ora 9
2. Plicul trebuie sa contina documentele prevazute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se va mentiona:
- numele ofertantului si sediul / adresa acestuia;
- denumirea licitatiei,@@Licitatie deschisa cu strigare pentru inchirierea imobilului, situat in str.Parc industrial nr.6 oras Jibou ,jud.Salaj. @@
- @@A nu se deschide inainte de data de............. ora 10 @@
3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a
ofertelor nu se depun cel putin doua oferte, procedura licitatiei public va fi reluata.
4. Ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire precizat in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si inapoiate
ofertantilor fara a fi deschise.
5. Ofertantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitatie si va inscrie pe ultima fila numarul
acestora, de asemenea sub semnatura si stampila proprie. Daca acest fapt nu este indeplinit, organizatorul licitatiei nu va purta nici o raspundere
pentru eventualele consecinte ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de catre comisia de licitatie.
6. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente intocmirii si prezentarii dosarului de participare la licitatie.
C. Organizarea si desfasurarea licitatiei
1. La data si ora anuntate pentru desfasurarea licitatiei vor fi prezenti membrii comisiei de licitatie, ofertantii sau reprezentantii ofertantilor
(care vor prezenta si documentele de imputernicire) .
Neparticiparea la licitatie a ofertantilor care au depus documentele de participare in termenul stabilit atrage dupa sine pierderea garantiei de
participare la licitatie.
2. La deschiderea sedintei de licitatie, presedintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitatie si va
anunta numele ofertantilor si societatile pe care acestia le reprezinta.
3. Plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licitatie in vederea evaluarii. Dupa deschiderea plicurilor comisia verifica totalitatea
documentelor ce trebuiau depuse si elimina ofertantii care nu indeplinesc conditiile de eligibilitate.
4. Dupa analizarea continutului plicurilor si a documentelor depuse, secretarul comisiei de licitatie va intocmi un proces verbal in care va
consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respinsi si motivul respingerii lor si ofertantii care indeplinesc conditiile de eligibilitate.
5. Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor ofertantilor, cel putin doua oferte sa
intruneasca conditiile prevazute de lege.
6. Presedintele comisiei anunta pretul de pornire a licitatiei, pasul minim de licitatie si eventuale notificari cu privire la modificarea caietului
de sarcini (daca este cazul).
7. Licitatia se desfasoara dupa regula @@licitatiei competitive@@, respectiv la un pret in urcare. Astfel, dupa ce se striga pretul de pornire a
licitatiei, in ordinea ce va fi stabilita, fiecare ofertant interesat va striga pretul pe care il ofera (care trebuie sa fie mai mare decat oferta anterioara
cu cel putin un pas de licitare), pana cand unul dintre ofertanti ajunge la pretul astfel majorat si nimeni nu ofera un pret mai mare.
Presedintele comisiei repeta de trei ori pretul acceptat de ofertant si daca nici un alt ofertant nu accepta pretul strigat, amplasamentul se adjudeca
ofertantului care a oferit pretul cel mai mare.

22

Pretul de adjudecare a spatiului situat în str.Parc industrial nr.6 în suprafa[] de 160 mp este pretul cel mai mare acceptat de ofertant.
8. Secretarul comisiei va consemna in procesul verbal de adjudecare denumirea ofertantilor, numele si prenumele reprezentantilor ofertantilor,
denumirea ofertantului castigator si a ofertei cu care acesta a castigat licitatia pentru inchirierea spatiului scos la licitatie. Procesul verbal de
adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitatie si de reprezentatii ofertantilor.
Se consemneaza, daca este cazul, refuzul semnarii procesului-verbal de adjudecare de catre unul din participanti.
9. Documentele apartinand ofertantilor care au transmis notificari de retragere, documente intarziate sau cele care nu prezinta garantie de
participare la licitatie vor fi inapoiate ofertantilor respectivi.
10. Orice incercare a unui ofertant sau actiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea sedintei de licitatie poate avea ca rezultat
respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectivi.
11. Dupa sedinta de licitatie toate documentele licitatiei se vor arhiva la sediul organizatorului licitatiei.
12. Procesul verbal de adjudecare a licitatiei reprezinta documentul pe baza caruia este stabilit rezultatul licitatiei publice deschise, cu adjudecare
la cel mai bun pret. Acesta se va intocmi in mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitatie si anume:
- un exemplar (originalul) la organizatorul licitatiei;
- un exemplar pentru evidenta la dispozitia comisiei;
- cate un exemplar ofertantilor participanti la licitatie, la cerere.
13. Eventualele contestatii ale licitantilor se vor depune in scris, la sediul organizatorului licitatiei in termen de 48 ore de la incheierea
licitatiei.
Contestatiile vor fi solutionate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la depunerea lor, de catre o comisie desemnata de Primarul UAT
Jibou.
14. Data rezolvarii contestatiilor reprezinta data la care rezultatele raman definitive.
15. Semnarea contractului de inchiriere se va face in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva a rezultatelor licitatiei, la sediul organizatorului.
Refuzul ofertantului castigator de a semna contractul de inchiriere determina pierderea garantiei de participare si interdictia de a participa la o alta
licitatie ulterioara pentru acest imobil organizata de Consiliul local al orasului Jibou .
16. In cazul in care licitatia publica deschisa nu a condus la desemnarea unui castigator, se va consemna aceasta situatie intr-un proces verbal
si se va organiza o noua licitatie.
6. DISPOZITII FINALE
1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situatiilor neprevazute care ar putea sa apara cu ocazia desfasurarii licitatiei, comisia de licitatie poate lua
decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul verbal
al licitatiei si notificate in mod corespunzator participantilor la licitatie.
2. De regula, nu se permite anularea licitatiei. In mod exceptional, anularea licitatiei se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor
contestatii intemeiate privind organizarea si desfasurarea licitatiei care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor
de licitatie sau au produs discriminari intre ofertanti.
Decizia de anulare sau amanare a licitatiei va fi luata de conducerea institutiei organizatoare a licitatiei impreuna cu comisia de licitatie.
3. In cazul anularii licitatiei, organizatorul va comunica hotararea de anulare, in scris, tuturor ofertantilor participanti si se va proceda la
restituirea garantiilor de participare la licitatie integral.
4 In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei este inscris un singur ofertant sau niciunul, licitatia se amana si se va
organiza o noua licitatie dupa 7 zile calendaristice cu respectarea prezentei metodologii.Daca si de aceasta data se prezinta numai un singur ofertant
sau niciunul licitatia se va amana din nou iar daca la a treia repetare a licitatie se prezinta un singur ofertant imobilul se va atribui acestuia in
conditiile prevazute in caietul de sarcini sau dac] nu se prezint] niciun ofertant licita[ia se anuleaz] .
5.Obligatiile partilor se vor stabili prin contractul de inchiriere.
Pretul caietului de sarcini este de 5 lei.

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.50
din 29 mai 2018
MODEL
OFERTA
.
În vederea închirierii prin licita[ie public] deschisa cu strigare a parterului imobilului - sediu administrativ Parc industrial, în suprafa[] de 160
mp, ce apar[ine domeniului public al ora\ului Jibou, situat în str.Parc Industrial, nr.6, jud.S]laj.
Subscrisa / Subsemnatul………….…………………….........................................................
cu sediul social / domiciliat în ..............................................................................................
str.………………………………….......................................nr.……......
loc………......................................................... Jud..............................
având C.U.I……………….......................................................legitimat cu
B.I. seria ………… nr.………… eliberat de Poli[ia ………………………., declar pe proprie r]spundere, sub sanc[iunea prev]zut] de lege
pentru declara[iile nesincere, c] am luat cuno\tin[] \i m] oblig s] respect condi[iile stabilite prin Hot]rârea Consiliului Local Jibou nr....din.......\i
prevederile Caietului de sarcini privind inchirierea prin licita[ie public] deschis] cu strigare a imobilului, sus - men[ionat.
Oferta depus] în lei
Pre[ul minim oferit este de........................lei / mp / luna

OFERTANT,
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SEMN}TURA ……………………….

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

HOT}RÂREA NR.51
din 29.05.2018
privind completarea art.13 \i 67 din Regulamentul actualizat de atribuire/licitare a locurilor de
parcare în parc]rile de domiciliu/re\edin[] sau sediu/punct de lucru în ora\ul Jibou, aprobat prin
Hot]rârea Consiliului Local nr.19/27.03.2018
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul nr. 6813 din 25.05.2018 al compartimentului Urbanism prin care se propune completarea art.13 \i 67 al HCL
nr.19/27.03.2018 prin înscrierea în categoria @@excep[ii@@ a tuturor spa[iilor cu alt] destina[ie decât aceea de locuin[] situate
la parterul blocurilor de locuinte ( ex.birouri: notarial, traduceri/copiat acte, cabinete medicale, saloane de înfrumuse[are,
etc), care vor utiliza parcarea pentru întreaga zi.
- În conformitate cu prevederile art. 5 din OG nr. 71/2002 privind organizarea \i func[ionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public \i privat de interes local aprobata prin Legea nr. 3/2003;
- V]zând prevederile art. 24 din HG nr 955/2004 actualizat] privind aprob]rile reglement]rilor cadru de aplicare a OG nr.
71/2002 privind organizarea \i func[ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public \i privat de interes local;
- Potrivit prevederilor art. 36 alin )2) lit d, din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare, republicat];
- expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.c \i d, art.36 alin.(5) lit.a, coroborat cu art.123 alin.( 1 \i 2) din Legea nr.215/2001,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art.45(1,2,3) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:

Art.1 Se completeaz] art.13 din Regulamentul actualizat de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parc]rile de domiciliu/
re\edin[] sau sediu punct de lucru în ora\ul Jibou aprobat prin Hot]rârea Consiliului local nr.19/27.03.2018, av`nd urm]torul
con[inut:
Abonamentele asigur] folosirea locului de parcare de luni pân] vineri la ora 16:00 pân] la ora 08:00, iar sâmbata \i
duminica \i s]rbatorile legale, 24 de ore din 24, în baza abonamentului. De[in]torul unui abonament va putea folosi parcarea
\i între orele 08:00 \i 16:00, f]r] s] achite o tax] suplimentar], dar în cazul în care parcarea r]mane liber], aceasta poate fi
folosit] \i de o alta persoan], între orele 08:00-16:00 care se afl] ocazional în zona respectiv].
Excep[ie de la aceaste prevederi vor avea persoanele fizice sau juridice care de[in spa[ii cu alt] destinatie decât aceea de
locuin[] situate la parterul blocurilor de locuin[e (ex. spa[ii comerciale, birouri: notarial, traduceri/copiat acte, cabinete
medicale, saloane de înfrumuse[are etc) care vor utiliza parcarea pentru întreaga zi .@@
Art.2 Se completeaza art.67 din Regulamentul actualizat de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parc]rile de domiciliu/
re\edin[] sau sediu punct de lucru în ora\ul Jibou aprobat prin Hot]rârea Consiliului local nr.19/27.03.2018, având urm]torul
con[inut:@@Pentru imobilele în care exist] spa[ii cu alt] destina[ie la parterul blocurilor, (ex.spa[ii comerciale, birouri: notarial,
traduceri/copiat acte, cabinete medicale, saloane de înfrumuse[are etc) proprietarilor/de[in]torilor acestora li se va putea
atribui/licita un loc sau dou] de parcare în func[ie de posibilit][i în parc]rile de domiciliu/ re\edin[], loc de parcare ce va fi
folosit de titularii dreptului de folosin[] al unui astfel de loc de parcare, ace\tia beneficiind de drepturile \i obliga[iile
prev]zute în regulament.@@
Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i biroul urbanism.
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
- Dl.Primar;
- Biroul buget, finan[e, contabilitate;
- Biroul urbanism;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Publicitate, mass -media.

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan
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Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr.51
din 29 mai 2018

Pentru indeplinirea obiectivelor autoritatilor locale propuse pentru anul 2018, pentru o buna gospodarire si infrumusetare a orasului Jibou si
a satelor apartinatoare Rona, Husia, Var si Cuceu solicitam modificarea HCL 183 din 19 decembrie 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2018 , capitolul VIII, art. 489, punctul 3 prin care s-a hotarat sa nu se majoreze cu 500% impozitul pe cladiri si teren cu pana
la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan.
Propunem majorarea impozitului pe cl]diri \i impozitului pe teren cu 500% pentru cl]dirile \i terenurile neîngrijite, situate în intravilanul
localitatilor mai sus mentionate, identificate conform criteriilor de incadrare in categoria cladirilor neingrijite stabilite prin hotararea consiliului
local, incepand cu 01.06.2018 .
Propunem acestea in conformitate cu prevederile art. 489 alin 5,6,7si 8 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale art. 168 din HG. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
HG. NR.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , pct. 168. prevede:
Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Codul fiscal, privind cl]dirile/terenurile neîngrijite situate în intravilan, se
au în vedere urm]toarele:
a) în cazul cl]dirilor: stare avansat] de degradare, stare de paragin], insalubre, fa[ade nereparate/necur][ate/netencuite/nezugr]vite, geamuri
sparte sau alte situa[ii de asemenea natur];
b) în cazul terenurilor: stare de paragin], acoperit de buruieni, p]r]sit/abandonat, insalubre, neefectuarea cur][eniei în cur[i, neîntre[inerea/
nerepararea împrejmuirilor sau alte situa[ii de asemenea natur];
c) fac excep[ie de la majorarea impozitului pentru cl]dirile/terenurile neîngrijite proprietarii care de[in autoriza[ie de construire/desfiin[are
valabil], în vederea construirii/renov]rii/demol]rii/amenaj]rii terenului \i au anun[at la Inspectoratul de Stat în Construc[ii \i la autoritatea public]
local] începerea lucr]rilor;
d) în vederea identific]rii cl]dirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza unit][ii administrativ-teritoriale, se împuternicesc angaja[ii din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, cu atribu[ii în acest sens, s] efectueze verific]ri pe raza unit][ii administrativ-teritoriale \i s] întocmeasc] fi\a
de evaluare \i nota de constatare;
e) dup] identificarea \i evaluarea cl]dirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, prin grija compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea cl]dirii/terenului, dup] caz, s] efectueze
lucr]rile de între[inere/îngrijire necesare pân] la sfâr\itul anului respectiv \i s] men[in] în continuare cl]direa/terenul în stare de între[inere/îngrijire;
f) dac] pe parcursul anului respectiv proprietarul cl]dirii/terenului s-a conformat soma[iei, se încheie proces-verbal de conformitate. În cazul
interven[iilor pe monumente istorice, cl]diri \i terenuri din zonele de protec[ie a monumentelor istorice \i din zonele construite protejate, procesul-verbal
face referire la conformarea lucr]rilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii;
g) dac], dup] expirarea termenului acordat, se constat] c] proprietarul nu a efectuat lucr]rile de între[inere/îngrijire necesare, persoanele
prev]zute la lit. d) vor încheia o not] de constatare în care va fi consemnat] men[inerea cl]dirii/terenului în categoria celor considerate, conform
prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite. În acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul unit][ii administrativ-teritoriale va
propune spre adoptare consiliului local proiectul de hot]râre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv.
Hot]rârea are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localit][ii, respectiv elementele de identificare
potrivit nomenclaturii stradale, precum \i datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va opera majorarea în eviden[ele fiscale,
va emite \i va comunica actul administrativ fiscal în baza hot]rârii consiliului local;
h) în cazul în care proprietarul unei cl]diri sau al unui teren neîngrijit înstr]ineaz] imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia s]
efectueze lucr]rile de între[inere/îngrijire necesare, se reia procedura de la lit. d), pe numele noului proprietar;
i) majorarea impozitului pe cl]diri/teren în cazul cl]dirii neîngrijite \i/sau al terenului neîngrijit nu înlocuie\te sanc[iunile \i nici nu exonereaz]
de r]spundere în ceea ce prive\te aplicarea prevederilor:
(i) Ordonan[ei Guvernului nr. 21/2002 privind gospod]rirea localit][ilor urbane \i rurale, aprobate cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 515/2002;
(ii) art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
(iii) oric]ror altor reglement]ri în aceast] materie.@@

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

HOT}RÂREA NR.52
din 29.05.2018
privind mandatarea primarului ora\ului în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprob]rii
major]rii, prin aliniere la nivelul anului 2018, a tarifelor aplicate în cadrul Contractului de
delegare prin concesionare a gestiunii activit][ilor de salubrizare din jude[ul S]laj - Componenta
Colectare \i Transport de\euri municipal - LOT 1 Nr.479 din 07.12.2016
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Ora\ului nr. 6760 din 24.05.2018;
- Raportul de specialitate al Compartimentului nr.6759 din 24.05.2018;
- Statutul Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitare @@ECODES S]laj@@;
- Contractul de asociere pentru Jude[ul S]laj încheiat în scopul realiz]rii proiectului de interes comun @@Sistem de
management integrat al de\eurilor în jude[ul S]laj@@;
- prevederile Art.10, alin.(5) ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilit][i publice, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
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- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubizare a localit][iilor, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Art. 36 alin. (2) lit.a) \i d), alin. (3) lit. c) \i alin. (6), pct.14 \i Art.37 din Legea nr. 215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Contractul de Finan[are nr.100666/19.11.2010; Anexa I.4 - Planul multianual de finan[are;
- Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Activit][ilor de Salubrizare a Jude[ului S]laj - Componenta
Colectare \i Transport De\euri Municipale - LOT 1 nr. 479 din 07.12.2016, Art.10, alin.(4);
- Hot]rârea A.G.A nr.1 din 14.09.2010;
- Hot]rârea A.G.A nr.2 din 19.11.2010.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local] republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se mandateaz] domnul primar GHIURCO DAN desemnat în A.G.A. @@ADI ECODES@@ al Ora\ului s] participe în
cadrul Adun]rii Generale a Asocia[iei de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S]laj@@ pentru aprobarea major]rii, prin
aliniere la nivelul anului 2018, a tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activit][ilor
de salubrizare din jude[ul S]laj - Componenta Colectare \i Transport de\euri municipal - LOT 1 Nr.479 din 07.12.2016.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Primarul Ora\ului Jibou;
- Compartimentul Protec[ia Mediului.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Ora\ului Jibou;
- Compartimentul Protec[ia Mediului;
- Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S]laj@@;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA NR.53
din 29.05.2018
privind majorarea cu 500% a impozitelor/taxelor locale pe cl]dirile \i terenurile neîngrijite
situate în intravilanul localit][ilor
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;
Având în vedere:
- raportul nr .6819 din 25.05.2018 privind majorarea cu 500 % a impozitelor /taxelor pe cl]dirile \i terenuri neîngrijite situate în
intravilanul localit][ilor;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local
- Expunerea de motive a domnului primar înregistrat] la nr .6716/23.05.2018;
- În conformitate cu prevederile Ordonan[ei Guvernului nr. 21/2002 privind gospod]rirea localit][ilor urbane \i rurale, aprobate cu modific]ri
\i complet]ri prin Legea nr. 515/2002 art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
- Expunerea de motive a domnului primar;
- În conformitate cu prevederile art. 489 alin 5,6,7,8 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,art
168/HG nr 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- HCL nr.183/19.12.2017 privind stabilirea impozitelor \i taxelor locale pentru anul 2018
V]zând prevederile art.36 alin (2) lit b, din Legea nr.215/2001 legea administra[iei publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.45 alin (1 ,2) din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
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HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] majorarea cu 500 % a impozitelor /taxelor locale pe cl]dirile \i terenurile neîngrijite situate în intravilanul localit][ilor,
începând cu data de 01.07.2018, potrivit anexei
Art.2 Se aprob] întocmirea unui regulament propriu privind modalitatea de aplicare a prezentei .
Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre domnul primar \i Serviciul Contabilitate, Impozite \i taxe locale, întocmind un regulament.
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Serviciul Contabilitate, Impozite si taxe locale;
- Dosar de \edin[] /dosar hot]râri;
- Ceta[enii ora\ului prin afisaj \i publicare prin mijloace electronice.

Pre\edinte de \edin[],
Rus Dan

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr.53
din 29 mai 2018
Privind majorarea cu 500 % a impozitelor /taxelor mlocale pe cl]dirile \i terenurile neingrijite situate in intravilanul localit][ilor
a) în cazul cl]dirilor: stare avansat] de degradare, stare de paragin], insalubre, fa[ade nereparate/necur][ate/netencuite/nezugr]vite, geamuri
sparte sau alte situa[ii de asemenea natur];
b) în cazul terenurilor: stare de paragin], acoperit de buruieni, p]r]sit/abandonat, insalubre, neefectuarea cur][eniei în cur[i, neîntre[inerea/
nerepararea împrejmuirilor sau alte situa[ii de asemenea natur];
c) fac excep[ie de la majorarea impozitului pentru cl]dirile/terenurile neîngrijite proprietarii care de[in autoriza[ie de construire/desfiin[are
valabil], în vederea construirii/renov]rii/demol]rii/amenaj]rii terenului \i au anun[at la Inspectoratul de Stat în Construc[ii \i la autoritatea public]
local] începerea lucr]rilor;
d) în vederea identific]rii cl]dirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza unit][ii administrativ-teritoriale, se împuternicesc angaja[ii din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, cu atribu[ii în acest sens, s] efectueze verific]ri pe raza unit][ii administrativ-teritoriale \i s] întocmeasc] fi\a
de evaluare \i nota de constatare;
e) dup] identificarea \i evaluarea cl]dirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, prin grija compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea cl]dirii/terenului, dup] caz, s] efectueze
lucr]rile de între[inere/îngrijire necesare pân] la sfâr\itul anului respectiv \i s] men[in] în continuare cl]direa/terenul în stare de între[inere/îngrijire;
f) dac] pe parcursul anului respectiv proprietarul cl]dirii/terenului s-a conformat soma[iei, se încheie proces-verbal de conformitate. În cazul
interven[iilor pe monumente istorice, cl]diri \i terenuri din zonele de protec[ie a monumentelor istorice \i din zonele construite protejate, procesul-verbal
face referire la conformarea lucr]rilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii;
g) dac], dup] expirarea termenului acordat, se constat] c] proprietarul nu a efectuat lucr]rile de între[inere/îngrijire necesare, persoanele
prev]zute la lit. d) vor încheia o not] de constatare în care va fi consemnat] men[inerea cl]dirii/terenului în categoria celor considerate, conform
prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite. În acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul unit][ii administrativ-teritoriale va
propune spre adoptare consiliului local proiectul de hot]râre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv.
Hot]rârea are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localit][ii, respectiv elementele de identificare
potrivit nomenclaturii stradale, precum \i datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va opera majorarea în eviden[ele fiscale,
va emite \i va comunica actul administrativ fiscal în baza hot]rârii consiliului local;
h) în cazul în care proprietarul unei cl]diri sau al unui teren neîngrijit înstr]ineaz] imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia s]
efectueze lucr]rile de între[inere/îngrijire necesare, se reia procedura de la lit. d), pe numele noului proprietar;
i) majorarea impozitului pe cl]diri/teren în cazul cl]dirii neîngrijite \i/sau al terenului neîngrijit nu înlocuie\te sanc[iunile \i nici nu exonereaz]
de r]spundere în ceea ce prive\te aplicarea prevederilor:
(i) Ordonan[ei Guvernului nr. 21/2002 privind gospod]rirea localit][ilor urbane \i rurale, aprobate cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 515/2002;
(ii) art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
(iii) oric]ror altor reglement]ri în aceast] materie.@@

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

HOT}RÂREA NR.58
din 08.06.2018
privind dezmembrarea unui teren în vederea amplas]rii obiectivului de investi[ii Sal] de sport
cu tribun] 180 locuri \i modificarea art.2 (4) din HCL nr. 35/2018
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- raportul nr.7421din 08.06.2018 al compartimentului Urbanism, administrarea domeniului public \i privat al ora\ului
prin care se propune dezmembrarea suprafe[ei de 11.874 mp, înscris] în CF 53581 Jibou, situat] în str. Firizei, nr 4, 'n dou]
loturi unul în suprafa[] de 11.551 mp \i celalalt lot în suprafat] de 323mp \i modificarea art 2 (4)din HCL nr 35/24.04.2018
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în sensul diminu]rii suprafe[ei de teren alocat] Centrului Multifunc[ional de la 11.874 mp la 11.551 mp.
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1,3 a Consiliului local
- Expunerea de motive a domnului primar
- În conformitate cu prevederile art.25 al Legii nr. 7/1996 privind cadastru \i publicitatea imobiliar] cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare, art 879.880 din Codul Civil
- Potrivit prevederilor art.132-135 al Ordinului nr. 700/2014 al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare,
receptie \i înscriere în eviden[ele de cadastru \i carte funciar];
V]zând prevederile art.36 alin.( 2) lit. b, c coroborat cu alin.( 5) din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 45 alin.( 3) din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare:

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] efectuarea dezmembr]rii terenului în suprafa[] de 11.874 mp înscris] în CF 53.581 Jibou, situat] în
str.Firizei, nr.4, ora\ Jibou, în dou] loturi;
- Lotul nr. 1 în suprafa[] de 11.551 mp
- Lotul nr 2 în suprafa[] de 323 mp
Aceast] dezmembrare este necesar] în vederea major]rii suprafe[ei de teren de la 3177mp la 3500 mp, teren pe care se va
amplasa obiectivul de investi[iii @@ Sal] de sport cu tribuna 180 locuri.@@
Art.2 Se aprob] modificarea art. 2(4)din HCL nr. 35/24.04.2018 în sensul diminu]rii suprafe[ei de teren alocat] pentru
obiectivul Centru Multifunc[ional de la 11.874 mp la 11551 mp.
Art.3 Se mandateaz] secretarul ora\ului Jibou s] semneze actul autentic de dezmembrare la Biroul Notarului Public
Cre[oi David Maria & Koteles Maria .
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Biroul Management de Proiecte, Investi[ii.
Art.5 Prezenta se comunic] cu:
- Dl. Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului;
- dosar hot]râri;
- Ceta[enii ora\ului prin afi\aj \i publicare prin mijloace electronice.

Pre\edinte de \edin[],
Folti\ Radu

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria
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