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JUDE{ULUI S}LAJ
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(serie nou])

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

1 august 2018

CUPRINS

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

HOT}RÂREA nr.60 din 26.06.2018 privind aprobarea solicit]rii de 2
trecere a unor terenuri situate în ora\ul Jibou din domeniul public al Statului
Român, concesionate Companiei Na[ionale de C]i ferate CFR SA în
domeniul public de interes local \i administrarea Consiliului Local Jibou
HOT}RÂREA nr.61 din 26.06.2018 privind aprobarea închirierii prin 2
licita[ie public] deschis] cu strigare a unui teren situat în loc.Cuceu nr.60
HOT}RÂREA nr.63 din 26 iunie 2018 privind rectificarea bugetului pe 6
anul 2018 pentru plata salariilor personalului medical
HOT}RÂREA nr.64 din 26 iunie 2018 privind rectificarea bugetului 7
local din excedentul anului anterior pentru finan[area unor investi[ii
HOT}RÂREA nr.65 din 26 iunie 2018 privind acordarea unui sprijin 8
financiar unit][ilor de cult din raza ora\ului Jibou
HOT}RÂREA nr.66 din 26 iunie 2018 privind alocarea unor fonduri 9
pentru desf]\urarea manifest]rilor @@Some\ Cântecele tale@@ edi[ia XXXII
HOT}RÂREA nr.67 din 26 iunie 2018 privind efectuarea unor vir]ri de 10
credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar
HOT}RÂREA nr.68 din 26.06.2018 privind modificarea art. 3 din HCL 11
nr.126/26.09.2017 privind vânzare lemn de foc c]tre popula[ie \i valorificarea
unei cantit][i de mas] lemnoas] pentru confec[ionat diverse obiecte

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

HOT}RÂREA nr.60
din 26.06.2018
privind aprobarea solicit]rii de trecere a unor terenuri situate în ora\ul Jibou din domeniul public al
Statului Român, concesionate Companiei Na[ionale de C]i ferate CFR SA în domeniul public de
interes local \i administrarea Consiliului Local Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
-raportul de specialitate nr.8072 /22.06.2018 al Biroului de urbanism administrarea domeniului public \i privat ;
-expunerea de motive a primarului ora\ului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate
Potrivit prevederilor art. 9 (1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate public];
În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa[iile de interes public,cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
V]zând prevederile art.36 (1,2) lit.c, din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
În temeiul prevederilori art.45 (3) 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] solicitarea de trecere a unor terenuri situate în ora\ul Jibou din domeniul public al Statului Roman, concesionate Companiei
Na[ionale de C]i ferate C.F.R. S.A. în domeniul public de interes local \i administrarea Consiliului local Jibou dup] cum urmeaz]:
a)Lotul I - teren în suprafa[] de 5040 mp - Parcul din vecinatatea G]rii C.F.R.
b)Lotul II - teren în suprafa[] de 1000 mp cu cladire Dispensar C.F.R. neînt]bulat
c)Lotul III - teren în suprafa[] de 4024 MP drum de acces în Parcul Industrial
d)Lotul IV - teren în suprafata de 1280 mp - strada Amurgului
Imobilele teren sunt situate în ora\ul Jibou, fac parte din imobilul în suprafa[] de 182.556 mp înscris în CF 51398 Jibou nr. cad. 51398 întabulat
cu drept de proprietate, dobândit prin lege, concesionate Companiei Na[ionale de C]i ferate C.F.R. S.A.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl.primar.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:.
- Compania Na[ional] de C]i ferate C.F.R. S.A;
- Dl.Primar;
- Biroul buget, finan[e, contabilitate;
- Biroul urbanism;
- Compartimentului Management de proiecte \i investi[ii;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
- Publicitate, mass -media.

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

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA nr.61
din 26.06.2018
privind aprobarea închirierii prin licita[ie public] deschis] cu strigare a unui teren situat în
loc.Cuceu nr.60
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
- solicitarea nr. 7599/12.06.2016 a SCS & RDS de a se închiria suprafa[a de 4 mp teren apar[inând domeniului public
pentru amplasarea unui shefter cu echipamente electronice-container tehnic pentru echipamente electronice de telecomunica[ii
care va deservi localit][ile Cuceu, Popeni, Mir\id cu semnal cablu TV, internet \i telefonie fix];
- raportul nr. 8054 din 22.06.2018 al Biroului Contabilitate \i Urbanism privind propunerea de aprobare a închirierii prin
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licita[ie public] deschis] cu strigare a unui teren \i a caietului de sarcini;
- expunerea de motive a primarului ora\ului Jibou, 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 (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 unui teren în suprafa[] de 4 mp situat
loc. Cuceu, nr. 60, pentru amplasarea unor echipamente electronice;
Spa[iul face parte din domeniu public al ora\ului conform HG nr.114/2008 pentru modificarea \i completarea HG nr.966/2002;
Terenul face parte dintr-o suprafa[] de 2706 mp aferent \colii Primare înscris] în CF nr. 51949 nr. cad 51949;
Art.2 Se aprob] pre[ul de pornire a licita[iei de 5 lei/mp/lun]
Art 3 Se aprob] durata inchirierii de 5 ani 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[],
Folti\ Radu

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr.61
din 26 iunie 2018

CAIET DE SARCINI
PENTRU "NCHIRIEREA PRIN LICITA{IE PUBLIC} DESCHIS} CU STRIGARE A UNEI SUPRAFE{E DE 4 MP,
SITUAT "N LOC.CUCEU, NR.60, APAR{IN~ND DOMENIULUI PUBLIC AL ORA|ULUI JIBOU
1. OBIECTUL LICITA{IEI
Obiectul licitatiei 'l constituie închirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unei suprafete de 4 mp teren situat
în loc Cuceu 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 "N VEDEREA "NCHIRIERII |I
PUBLICITATEA ACESTUIA
Terenul propus pentru licitatie publica deschis] cu strigare este situat în loc Cuceu nr.60 ,în incinta Scolii primare cu
clasele I-IV ,( spre strada în coltul din vecin]tatea imobilului proprietatea d-lui Pop Zaharia ),pe o suprafat] de 4mp din
suprafata total] de 2706 mp teren, aferent Scolii primare , înscris în CF 51949 nr.cadastral 51949.
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 pe terenul propus inchirierii 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.)
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- 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 nu va polua niciunul din factorii de mediu si va respecta
normele PSI..
- dovada achitarii garantiei de participare la licitatie in suma de 60 lei si 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 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.. in vederea inchirierii unei suprafete de 4mp teren situat.
in loc.Cuceu nr .60
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 unei suprafe[e de 4 mp este in suma de 60 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.In 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.
In 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 .
In 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 unei suprafe[e de 4mp teren situat in loc Cuceu nr.60 ,
oras Jibou ,jud.Salaj. @@
- @@A nu se deschide inainte de data de ............................ ora 10 @@
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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.
Pretul de adjudecare a terenului în suprafa[] de 4 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.
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7. 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 15 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.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.63
din 26 iunie 2018
privind rectificarea bugetului pe anul 2018 pentru plata salariilor personalului medical
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.8068/22.06.2018 al compartimentului contabilitate,buget finan[e impozite \i taxe locale prin
care se propune rectificarea bugetului pe anul 2018 cu suma de 70,20 miilei pentru plata salariilor personalului medical
- expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiilor de specialitate
Potrivit Legii - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pl]tit din fonduri publice cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare coroborat] cu OUG nr.162/2008 art.2 alin.1 lit, b \i d, sumele necesare pentru plata salariilor medicului \i asistentelor
din cabinetul \colar se asigur] din transferuri de la bugetul de stat c]tre bugetele locale.
Începând cu 1 martie 2018 personalul care ocup] func[iile de medici, asisten[i medicali \i ambulan[ieri /\oferi autosanitar]
prevazute în anexa nr. II cap.1 se majoreaza la nivelul salariului de baza stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022.
V]zând prevederile art.36 alin.( 2) lit b. din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 alin (1 ,2) din Legea nr.215/2001 legea administra[iei publice locale, republict], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului pe anul 2018 pentru plata salariilor personalului medical local cu suma de 70,20
mii lei
VENITURI
mii lei
CAP 42.02.41 Subven[ii din bugetul de stat
Pentru finan[area s]n]t][ii
70,20 mii lei
CHELTUIELI
CAP 66.02.08 Servicii de s]n]tate public]
70,20 mii lei
CH PERSONAL
Art2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i compartimentul contabilitate.
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Art 3 Prezenta se comunic] cu:
- domnul Primar;
- Institu[ia Prefectului -Jude[ul S]laj;
- Trezoreria Jibou;
- Dosar de \edin[]/dosar hot]râri;
- Mijloace de informare/publica[ie.

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

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.64
din 26 iunie 2018
privind rectificarea bugetului local din excedentul anului anterior pentru finan[area unor
investi[ii
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 8066din 22.06.2018 al compartimentului contabilitate, buget finan[e impozite \i taxe locale
prin care se propune rectificarea bugetului local cu suma de 300,00 miilei din excedentul anului anterior pentru finan[area
unor investi[ii ;
În conformitate cu prevederile art.58 alin.( 1) lit. a din legea 273/2006 privind finan[ele publice locale ;
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 temeiul prevederilor 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 cu suma de 300,00 mii lei din excedentul anului anterior pentru finan[area
urm]toarelor obiective de investi[ii ;
mii lei.
CAP 70.50.00 Servicii \i dezvoltare public]
200.00
Chelt capital
200,00
Obiectivul Bazin de înot
100,00
Sala de sport cu tribune
100,00
CAP.84.03.03 Str]zi
100,00
Chelt capital
Obiectivul Reabilitarea \i modernizare str Libert][ii
\i str. Spitalului
100,00
Art 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i compartimentul contabilitate.
Art 3 Prezenta se comunic] cu:
- domnul Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Trezoreria Jibou;
- Dosar de \edin[]/dosar hot]râri;
- Mijloace de informare/publicitate.

Pre\edinte de \edin[],
Folti\ Radu
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Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

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

HOT}RÂREA nr.65
din 26 iunie 2018
privind acordarea unui sprijin financiar unit][ilor de cult din raza ora\ului Jibou
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;

Având în vedere:
-raportul de specialitate nr. 7972/20.06.2018 al biroului buget finan[e contabilitate prin care se propune acordarea unui
sprijin financiar unit][ilor de cult din raza ora\ului Jibou;
-solicit]rile depuse de c]tre unita[ilor de cult din raza ora\ului Jibou;
În bugetul local pe anul 2018 au fost alocate sume pentru unit][ile de cult la Capitolul de chelt 67.06.00 Servicii
Religioase suma de 80.000 lei;
-Expunerea de motive a domnului primar, avizele de specialitate ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local
-Procesul verbal întocmit de c]tre comisia de specialitate nr.2 a Consiliului local prin care se fac propuneri privind
alocarea sumei de 80.000 lei unit][ilor de cult din raza ora\ului Jibou;
-Hot]rârea Consiliului local nr.32/24.04.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin
financiar de la bugetul local al ora\ului Jibou pentru unit][ile de cult recunoscute din România.
În conformitate cu prevederile Legii nr .489./2006 republicat] privind libertatea religioas] \i regimul general al cultelor;
Potrivit art.3 alin.(2) din Ordonan[a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute din România;
V]zând prevederile HG nr. 984/2014 privind modificarea \i completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea
prevederilor OG nr. 82/2001.
În conformitate cu 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 temeiul prevederilor 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] repartizarea sumei de 80.000 lei cultelor religioase recunoscute astfel .
1. Protopopiatul Ortodox Român ........................................5000 lei
2. Parohia Ortodox] Român] 1 Jibou ....................................9000 lei
3. Parohia Ortodox] Român] 2 - Catedrala Jibou ..........7500 lei
4. Parohia Ortodox] Cuceu ........................................................7500 lei
5. Parohia Ortodox] Rona...........................................................7500 lei
6. Parohia Ortodox] Var..............................................................10.000 lei
7. Parohia Ortodox] Husia..........................................................10.000 lei
8. Parohia Reformat] Jibou .......................................................7500 lei
9. Parohia Greco-Catolic] ...........................................................4000 lei
10. Parohia Romano-Catolic].......................................................4000 lei
11. Biserica Penticostal] Betania................................................4000 lei
12. Biserica Cre\tin] Baptist].......................................................4000 lei
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i compartimentul contabilitate.
Art 3 Prezenta se comunic] cu:
- domnul Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Unit][ile de cult;
- Dosar de \edin[]/dosar hot]râri;
- Mijloace de informare/publicitate.

Pre\edinte de \edin[],
Folti\ Radu
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Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.66
din 26 iunie 2018
privind alocarea unor fonduri pentru desf]\urarea manifest]rilor
@@Some\ Cântecele tale@@ edi[ia XXXII
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;
Având în vedere :
-raportul de specialitate nr. 7856 / 20.06.2018 al Serviciului buget finan[e contabilitate impozite \i taxe prin care se
propune alocarea unor fonduri pentru desf]\urarea Festivalului interna[ional de Folclor \i Meste\uguri Artistice Tradi[ionale
@@SOME| CÂNTECELE TALE@@, în organizarea Clubului Copiilor edi[ia XXXII în perioada 27-29 iulie 2018 în localitatea
Jibou, premierea familiilor care s]rb]toresc 50 de ani de c]s]torie în anul 2018, asigurarea fondurilor necesare pentru transportul
\i montarea scenei pe care o primim gratuit de la Centru de Cultura \i Art] a jude[ului S]laj prin acord de parteneriat.
-adresa nr. 96/18.06.2018 a Clubului Copiilor prin care se solicit] alocarea sumei de 21.000 lei pentru desf]\urarea
manifest]rilor Some\ ,Cântecele tale edi[ia XXXII
-Expunerea de motive a domnului primar, avizele de specialitate ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
În conformitate cu 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 temeiul prevederilor 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] alocarea sumei de 45.000 lei pentru :
- desf]\urarea Festivalului Interna[ional de Folclor \i Meste\uguri Artistice Tradi[ionale @@SOME| CÂNTECELE TALE@@
edi[ia XXXII, 'n perioada 27-29 iulie 2018, pia[a 1 Decembrie 1918, ora\ul Jibou.
- premierea familiilor care aniverseaz] 50 de ani de c]s]torie, inclusiv cheltuieli de protocol.
- cheltuielili legate de utilizarea scenei, transport \i montat scen]
- cheltuieli pentru activit][i culturale, spectacol, alte cheltuieli, etc .
Art.2 Se aprob] alocarea sumei de 21.000 Clubul Copiilor Jibou pentru desf]\urarea Festivalului Interna[ional de Folclor
\i Meste\uguri Artistice Tradi[ionale @@SOME| CÂNTECELE TALE@@ edi[ia XXXII, care va avea loc în perioada 27-29 iulie
2018.
Art.3 Se aprob] premierea familiilor care aniverseaz] 50 de ani de c]s]torie 'n anul 2018 cu un premiu 'n valoare de 300
lei/familie, potrivit anexei.
Se aprob] acordarea unei diplome de onoare, plachete jubiliare \i un buchet de flori pentru fiecare familie.Valoarea
acestor cheltuieli este de 6500 lei.
Art.4 Se aprob] încheierea unui Acord de Parteneriat cu Centrul de Cultura al jude[ului S]laj \i UAT ora\ Jibou în vederea
utiliz]rii scenei, potrivit anexei.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Serviciul buget frinan[e contabilitate,
impozite \i taxe locale.
Art.6 Prezenta se comunic] cu:
- domnul Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Clubul Copiilor;
- Dosar de \edin[]/dosar hot]r`ri;
- Mijloace de informare/publicate.

Pre\edinte de \edin[],
Folti\ Radu
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Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.67
din 26 iunie 2018
privind efectuarea unor vir]ri de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol
bugetar
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;
Având în vedere
- raportul de specialitate nr.7992/20.06 2018 al compartimentului contabilitate, buget finan[e, impozite \i taxe locale;
- expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
Potrivit prevederilor art.49 (4) din Legea nr. 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 temeiul prevederilor 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] efectuarea unor vir]ri de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar, dup] cum
urmeaz];
Mii lei

Reducere lei
15,00

Majorare
67.06.00 Servicii religioase

80.01.30 alte chelt pentru

15,00

ac[iuni generale
15,00

20.02 repara[ii curente

20.01.30 alte alte bunuri \i

15,00

servicii

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i compartimentul contabilitate
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- domnul Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Trezoreria Jibou;
- Dosar de \edin[]/dosar hot]rari;
- Mijloace de informare/publicitate.

Pre\edinte de \edin[],
Folti\ Radu
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Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
ORA|UL JIBOU
CONSILIUL LOCAL
HOT}RÂREA nr.68
din 26.06.2018
privind modificarea art. 3 din HCL nr.126/26.09.2017 privind vânzare lemn de foc c]tre
popula[ie \i valorificarea unei cantit][i de mas] lemnoas] pentru confec[ionat diverse obiecte
Consiliul Local al Ora\ului Jibou;
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 8035/21.06.2018 a domnului viceprimar ing. Sarkozi Paul prin care se propune modificarea
art. 3 din HCL nr. 126/26.09. 2017 privind vânzare lemn de foc c]tre popula[ie \i valorificarea unei cantit][i de mas]
lemnoas] pentru confec[ionat diverse obiecte;
- Procesul verbal de constatare nr. 8010 din 21.06 2018 comisia constituit] prin Dispozi[ia nr .434/20.06.2018 prezint]
situa[ia în care se g]se\te lemnul de foc din satul Cuceu. Deoarece lemnul de foc se afl] într-o stare avansat] de putrefac[ie,
consider]m necesar \i oportun a se modifica criteriile men[ionate la lit.d) se men[ioneaz] c] familia sau persoana singur], nu
a beneficiat de subven[ii la înc]lzirea locuin[ei \i venitul pe membru de familie s] nu dep]\easc] 615 lei;
- Expunerea de motive a domnului primar, avizele de specialitate ale comisiilor de specialitate.
- Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, republicat].
- Legea nr.46/2008 - Codul Silvic;
- Art.45. din HG nr. 715/05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate public];
Potrivit prevederilor art. 36 alin (2) lit b, din Legea nr.215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul prevederilor 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] efectuarea modific]rii în art. 3 din HCL nr. 126/26.09. 2017 în sensul renun[]rii la cerin[a men[ionat]
la lit. d ) familia sau persoana singur] nu a beneficiat de subven[ii la înc]lzirea locuin[ei \i venitul pe membru de familie s]
nu dep]\easc] 615 lei.
Articolul 3 din HCL nr. 126/2017 modificat va avea urm]torul con[inut:
Se aprob] criteriile pentru vânzarea lemnului de foc \i actele doveditoare, astfel:
a) Cump]r]torul s] aib] domiciliul în UAT ora\ Jibou.
b) Cump]r]torul s] declare c] el sau un alt membru al familiei nu de[in în proprietate p]dure .
c) Cump]r]torul s] declare c] familia utilizeaz] numai lemn pentru încalzirea locuin[ei.
d) Cump]r]torul s] nu aib] datorii/restan[e la bugetul local.
Acte doveditoare:
Familia sau persoana interesat] va depune o cerere adresat] Prim]riei ora\ului Jibou, dup] anun[ul dat publicit][ii
care va con[ine:
- copie act de identitate
- declara[ie pe propria r]spundere c] familia/persoana singur] nu de[ine în proprietate p]dure
- declara[ie pe propria r]spundere c] familia/persoana singur] utilizeaz] lemn pentru înc]lzire.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] comisia constituit] în acest sens.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
- Domnul Primar;
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Compartimentul pia[a agroalimentar];
- Dosar de \edin[];
- Publicitate /mass-media.

Pre\edinte de \edin[],
Folti\ Radu
11

Contrasemneaz],
Secretarul ora\ului,
Opri\ Maria
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