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CUPRINS
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HOT}RÂREA nr.109 din 26.09.2017 privind aprobarea cas]rii unor mijloace fixe din domeniul privat al ora\ului
Jibou: 2 decantoare situate pe platoul Ciglentir \i umplerea lor cu p]mânt
HOT}RÂREA nr.110 din 26.09. 2017 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr 10.709/2015 pentru
spa[iul cu destina[ie de locuin[] situat în str. Garoafelor nr.11, bl. A14, ap.1
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HOT}RÂREA nr.113 din 26.09. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi[iei @@Reabilitare \i
modernizare sediu Prim]rie@@

6

HOT}RÂREA nr.116 din 26.09. 2017 privind aprobarea investi[iei \i a indicatorilor tehnico economici pentru investi[ia
@@Reabilitarea \i modernizarea str]zii Wesselenyi UAT ora\ JIBOU@@
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HOT}RÂREA nr.112 din 26.09. 2017 privind aprobarea investi[iei \i a indicatorilor tehnico economici pentru investi[ia
@@Modernizare str]zi în ora\ul Jibou în anul 2017@@

3

HOT}RÂREA nr.114 din 26.09. 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investi[ia @@Reabilitarea
\i modernizarea Gr]dini[ei cu program normal nr. 2 din localitatea Jibou@@
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HOT}RÂREA nr.117 din 26.09. 2017 privind aprobarea investi[iei \i a indicatorilor tehnico economici pentru investi[ia
@@Modernizarea str]zilor Nuferilor \i Stadionului din JIBOU @@
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HOT}RÂREA nr.118 din 26.09. 2017 privind aprobarea investi[iei \i a indicatorilor tehnico economici pentru investi[ia
@@Modernizare \i reabilitare Grup |colar Octavian Goga 'n localitatea Jibou, jude[ul S]laj@@
HOT}RÂREA nr.119 din 26. 09. 2017 privind rectificarea bugetului local potrivit deciziei AJFP S]laj
HOT}RÂREA nr.120 din 26. 09. 2017 privind rectificarea bugetului local

HOT}RÂREA nr.121 din 26. 09. 2017 privind rectificarea bugetului local cu suma de 45,00mii lei sum] alocat] pentru
UAT Ora\ Jibou
HOT}RÂREA nr.126 din 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 pentru înl]turarea efectelor calamita[ilor naturale produse de furtuni
HOTARAREA nr 128 din 04.10.2017 privind vir]ri de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

HOT}RÂREA nr.129 din 04.10.2017 privind rectificarea bugetului local potrivit Hot]rârii nr 123/29.09.2017

HOT}RÂREA nr.130 din 04.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 pentru prefinan[]ri proiecte a
Consiliului Jude[ean S]laj

HOT}RÂREA nr.131 din 04.10.2017 privind stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma
pl][ii online a impozitelor \i taxelor locale utilizând cardul bancar în sistemul na[ional electronic de pl][i
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ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA nr.109
din 26.09.2017
privind aprobarea cas]rii unor mijloace fixe din domeniul privat al ora\ului Jibou:
2 decantoare situate pe platoul Ciglentir \i umplerea lor cu p]mânt
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.10.837/21.09.2017 al biroului urbanism \i contabilitate prin care se propune aprobarea
cas]rii unor mijloace fixe din domeniul privat al ora\ului Jibou: casarea \i umplerea cu p]mânt a dou] decantoare radiale
situate pe platoul Ciglentir care au apar[inut Sta[iei de pompare ap] industrial], depreciate, inutilizabile fiind un pericol de
accidentare pentru oameni \i animale;
- expunerea de motive nr.10. 838 din 21.09.2017 a domnului primar;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;
Potrivit prevederilor Ordinului nr. 2861/2009 privind organizarea \i efectuarea inventarierii patrimoniului, art.4 din Legea
nr 213/1998 privind proprietatea public] \i regimul juridic al acesteia, Hot]rârea nr. 85/2006 a Consiliului Jude[ean S]laj;
V]zând prevederile art.36 alin( 2) lit b, din Legea nr.215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat].
În temeiul art.45 alin (1 \i 2) din Legea nr.215/2001 Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] casarea a dou] decantoare radiale situate pe platoul Ciglentir care au apar[inut Sta[iei de pompare ap]
industrial] \i umplerea lor cu p]mânt. Acestea sunt realizate din beton, deschise \i au o adâncime de aproximativ 15m.
Valoarea celor 2 decantoare radiale este de 1.667.800 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Birourile Urbanism \i Contabilitate.
Art.3. Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ului S]laj
-Dl. Primar
-Biroul Contabilitate,
-Biroul urbanism
-Publicitate /dosar de \edin[]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
{]ran Daniel

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

HOT}RÂREA nr.110
din 26.09. 2017
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr 10.709/2015 pentru spa[iul cu
destina[ie de locuin[] situat în str. Garoafelor nr.11, bl. A14, ap.1
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
-raportul de specialitate nr.10.163 /04.09. 2017 al compartimentului urbanism prin care se propune aprobarea prelungirii
contractului de închiriere nr.10.709/2015 pentru spa[iul cu destina[ie de locuin[] situat în str. Garoafelor nr.11, bl. A14, ap.1
la solicitarea chiria\ului Viman Elena care are în între[inere un copil cu grave probleme de s]n]tate fiind încadrat în grad de
handicap grav cu înso[itor;
-expunerea de motive nr.10. 164/04.09 2017 a domnului Primar;
-avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 2 a Consiliului local;
V]zând prevederile art.36 alin(2) lit.b, din Legea nr.215/2001 Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
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În temeiul art.45 alin (1 \i 2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] prelungirea contractului de închiriere nr.10.709/2015 pentru spa[iul cu destina[ie de locuin[] situate în
str. Garoafelor nr.11, bl. A14, ap.1 cu doi ani de zile \i men[inerea scutirii la plata chiriei.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Birourile urbanism \i Contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Dl. Primar
-Biroul Contabilitate,
-Biroul urbanism
-Publicitate/dosar de \edin[]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
{]ran Daniel

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr.112
din 26.09.2017
privind aprobarea investi[iei \i a indicatorilor tehnico economici pentru investi[ia
@@Modernizare str]zi în ora\ul Jibou în anul 2017@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
-raportul de specialitate nr.10.821 din 21.09.2017 al Compartimentului investi[ii, managementul proiectelor privind aprobarea
investi[iei \i a indicatorilor tehnico-economici pentru investi[ia @@Modernizare str]zi în ora\ul Jibou în anul 2017@@;
-expunerea de motive a domnului primar;
-avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
Potrivit prevederilor art.44-46 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 nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art.45 alin (1 \i 2) din Legea nr.215/2001 Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] investi[ia @@Modernizare str]zi în ora\ul Jibou în anul 2017@@, conform anexei, parte integrant] din prezenta;
Art.2 Se aprob] indicatorii tehnico-economici dup] cum urmeaz]:
Nr. crt.
1

Denumirea capitolelor \i subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (exclusiv TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

2126605.17

463484.33

399490.03

2526095.20

550551.45

Din care C+M)

1820553.48

396781.70

345905.16

2166458.64

472170.22

2

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul
Proiectelor;
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
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-Dl. Primar
-Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
-Serviciul Contabilitate
-Publicitate/dosar de \edin[]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
{]ran Daniel

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

MODERNIZARE STR}ZI ÎN ORA|UL JIBOU ANUL 2017

Anex]
la Hot]r`rea nr. 112
din 26 septembrie 2017

În vederea îmbun]t][irii condi[iilor de circula[ie rutier] pe anumite str]zi din localit][ile Husia, Cuceu, Jibou, Var, jude[ul S]laj, Prim]ria local]
a inclus în proiectul de modernizare cincisprezece str]zi \i dou] sectoare de drumuri comunale.
Prim]ria Ora\ului Jibou în calitate de ordonator de credite \i administrator al drumurilor \i al str]zilor ini[iat proiectul de modernizare \i
reabilitare a acestor c]i rutiere.
Drumurile comunale \i str]zile ce urmeaz] a fi reabilitate \i modernizate totalizeaz] 3380 m, dup] cum urmeaz]:
CARACTERISTICI DRUMURI

Nr. crt

Lungime

Denumire

[m

LOCALITATEA HUSIA
1

Strada nr. 1

172.00

2

Strada nr. 2

235.00

3

Strada nr. 3

78.00

4

Strada nr. 4

241.00

5

Consolidare DC18A

50.00

TOTAL

776.00

LOCALIATATEA CUCEU
1

Drum comunal DC20

715.00

2

Strada nr. 1

264.00

3

Strada nr. 2

216.00

4

Strada nr. 3

125.00

TOTAL

1320.00

LOCALITATEA JIBOU
1

Strada Eroilor 1

97.00

2

Strada Eroilor 2

70.00

3

Amenajare parc]ri Strada Liceului

151.00

4

Strada Izvorului

156.00

5

Strada Acces Parc Industrial

350.00

6

Strada Viitorului

250.00

7

Strada Amurgului

80.00

4

8

Parc]ri Spital Strada Libert][ii

TOTAL

1154.00

LOCALITATEA VAR
1

Strada nr.1

130.00

TOTAL

130.00

TOTAL STRAZI

3380.00

Prin realizarea investi[iei se vor sigura urm]toarele aspecte pozitive:
*
Asigurare siguran[ei în exploatare;
*
Îmbun]t][irea gradului de confort al transportatorilor \i calatorilor;
*
Îmbun]t][irea gradului de confort/siguran[] al locuitorilor \i locuin[elor din zona drumurilor \i a podurilor;
*
Mic\orarea emisiilor de noxe în atmosfer];
*
Cre\terea siguran[ei transportului auto \i pietonal;
*
Cre\terea vitezelor de circula[ie \i reducerea timpilor de parcurs respectiv de a\teptare;
*
Îmbun]t][irea aspectului localit][ii;
*
Între[inerea mai u\oar] \i mai eficient];
Sunt prev]zute modernizarea urm]toarelor artere rutiere:
- 'n localitatea Husia - consolidare DC18A 'n lungime de 50 m
- uli[e 'n lungime de 716 m
- 'n localitatea Cuceu-consolidare DC20 pe o lungime de 715 m
- uli[e 'n lungime de 605 m
- 'n localitatea Var 130 m
- 'n ora\ul Jibou - strada Eroilor 167 m
- amenajare parc]ri strada Liceului L=151 m
- strada acces Parc Industrial L=350 m
- strada Viitorului L=250 m
- strada Amurgului L=80 m
- Parc]ri strada Libert][ii S=525 mp
Lungimea total] este de 3380 m
Prin realizarea investi[ie, se vor sigura urm]toarele aspecte pozitive:
*
Asigurarea siguran[ei în exploatare;
*
Îmbun]t][irea gradului de confort al transportatorilor \i c]l]torilor;
*
Îmbun]t][irea gradului de confort/siguran[] al locuitorilor \i locuin[elor din zona drumurilor \i a podurilor;
*
Mic\orarea emisiilor de noxe în atmosfer];
*
Cre\terea siguran[ei transportului auto \i pietonal;
*
Cre\terea vitezelor de circula[ie \i reducerea timpilor de parcurs respectiv de a\teptare;
*
Îmbun]t][irea aspectului localit][ii;
*
Între[inerea mai u\oar] \i mai eficient];
*
Reabilitarea structurii rutiere
Solu[iile pentru realizarea structurii rutiere a drumului sunt stabilite conform st]rii tehnice actuale a drumului \i func[ie de zestrea existent].
Astfel se propun urm]toarele solu[ii de execu[ie a structurii rutiere, corespunz]toare clasei de trafic u\or.
Structura rutier] proiectat] pentru modernizarea drumurilor publice analizate va putea fi elastic] sau rigid] (semirigid]), conform Normativului
PD 177-2001, cu o îmbr]c]minte bituminoas] în dou] straturi rezultat] în baza calcului de dimensionare efectuat de c]tre proiectant. Structura
rutier] proiectat] se va verifica la ac[iunea înghe[-dezghe[ului (STAS 1709-1/90, STAS 1709/2-90 \i STAS 1709/3-90).
În ceea ce prive\te structura rutier] s-au aprobat urm]toarele:
*
4 cm strat de uzur] BA16 conform SR EN 13108-1;
*
5 cm strat de leg]tur] BAD20 conform SR EN 13108-1;
*
16 cm strat de baz] din agregate naturale stabilizate cu lian[i hidraulici conform STAS 10473/1;
*
20 cm strat de funda[ie din balast conform STAS 12253-84;.
*
Minim 15 cm strat de form] din balast nisipos conform STAS 12253-84.
Structur] semirigid] caset]:
*
5 cm strat de uzur] BA16 conform SR EN 13108-1;
*
5 cm strat de leg]tur] BAD20 conform SR EN 13108-1;
*
16 cm strat de baz] din agregate naturale stabilizate cu lian[i hidraulici conform STAS 10473/1;
*
35 cm strat de funda[ie din blocaj de piatr] brut] împ]nat] cu balast conform STAS 12253-84;.
Ranforsarea structurii rutiere cu un covor din mixturi asfaltice
- Se aplic] pe Drumul comunal DC20 Cuceu;
*
5 cm strat de uzura BA16;
*
Geocompozit antifisur].
- Se aplic] pe Strada Acces Parc Industrial;
*
6 cm strat de uzura BA16;
*
Geocompozit antifisur].
*
Scurgerea apelor \i sisteme de drenaj
Primul lucru care trebuie avut în vedere este acela de a asigura în proiect p]r[ii carosabile pante longitudinale \i transversale astfel încât apele
s] fie conduse spre lateral, la \an[urile/rigolele existente sau proiectate. în lungul acestor str]zi laterale;
- apele din \an[uri sau rigole se vor desc]rca transversal prin pode[e tubulare sau dalate de dimensiuni corespunz]toare, existente sau proiectate
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\i se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau longitudinal drumurilor publice urm]rindu-se îndep]rtarea lor din zona construc[iilor;
Principalii indicatori tehnico-economici aferen[i investi[iei:
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea total] a obiectivului de investi[ii, exprimat] în lei, cu TVA \i respectiv f]r] TVA; din care
construc[ii-motaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
Nr. crt.
1

Denumirea capitolelor \i subcapitolelor de cheltuieli
2

Valoare (exclusiv TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

2126605.17

463484.33

399490.03

2526095.20

550551.45

Din care C+M)

1820553.48

396781.70

345905.16

2166458.64

472170.22

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr.113
din 26.09. 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi[iei
@@Reabilitare \i modernizare sediu Prim]rie@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
-raportul de specialitate nr. 10.810 /21.09.20 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi[iei @@ Reabilitare
\i modernizare sediu Prim]rie;
-expunerea de motive a domnului Primar;
-avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
Potrivit prevederilor art. 44-46 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, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În temeiul art.45 alin (1 \i 2) din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] indicatorii tehnico-economici ai investi[iei @@ Reabilitare \i modernizare sediu Prim]ria Ora\ului Jibou @@
jude[ul S]laj, conform anexei parte integrant] din prezenta. Valoarea lucr]rilor este de 2.546.146,42 lei f]r] TVA din care
2.221.072.29 lei C+M. Durata de execu[ie este de 12 luni. Durata de implementare este de 24 luni.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Dl. Primar
-Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
-Serviciul Contabilitate
-Publicitate/dosar de \edin[]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
{]ran Daniel

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
6

Anex]
la Hot]r`rea nr. 113
din 26 septembrie 2017
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investi[ia
REABILITARE |I MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE DIN LOCALITATEA JIBOU, JUDE{UL S}LAJ
Lucr]rile propusese realizeze sunt:
reabilitarea termic] (izolarea partii opace a fa[adelor, înlocuirea tâmpl]riei, izolarea subsolului \i a plan\eului peste ultimul nivel),
reabilitarea instala[iilor sanitare, electrice, termice,
înlocuirea centralelor termice,
repara[ii la \arpant] \i învelitoare.
Montare de sisteme de producere energie din surse regenerabile.
La întocmirea Documenta[iei de avizare a lucr]rilor de interven[ie \i a apari[iei ghidului solicitantului pentru programul de finan[are POR
2016-2020, s-a luat 'n calcul extinderea cl]dirii prim]riei, astfel 'nc`tse poat] ob[ine o eficien[] energetic] major] (accesul 'n spatiile de la parter
\i etaj s] se realizeze dintr-un hol). De asemenea se va realiza \i modernizarea cl]dirii anexa, realizând \i un spa[iu pentru centrala termic], conform
normativului P118, normativ care impune scoaterea centralelor termice în-afara spa[iilor de birouri.
In DALI întocmit s-au luat 'n considerare execu[ia urm]toarelor lucr]ri:
recompartimentare 'n vederea ob[inerii spa[iilor necesare pentru desf]\urarea activit][ilor propuse \i pentru grupuri sanitare;
realizarea unui turn cu scara de evacuare 'n caz de incendiu, 'n partea estica a cl]dirii;
închiderea fa[adei posterioare pentru 'mbunat][irea desf]\ur]rii activit][ilor \i cre\terii performan[ei energetice;
revizuirea \arpan[ei \i înlocuirea elementelor uzate, protec[ia antiseptic] \i ignifug];
înlocuirea învelitorii;
extinderea structurii \arpantei dinspre fa[ad] posterioar] pentru noua recompartimentare
reabilitarea total] a sistemului de colectare ape meteorice;
refacerea trotuarelor de protec[ie;
izolarea termic] a intradosului a plan\eului
refacere tencuieli interioare \i exterioare;
izolarea termic] a pere[ilor exteriori cu vat] bazaltic];
scara de acces la etaj;
înlocuirea tâmpl]riei cu tâmpl]rie tip termopan;
reabilitare instala[ii electrice, termice \i sanitare;
extinderea corpului de cl]dire anex];
realizarea de noi grupuri sanitare.
Valoarea lucr]rilor propuse este de 2546146.42 lei f]r] TVA, din care 2221072.29 lei C+M
Durata de execu[ie 12 luni
Durata de implementare 24 luni

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr.114
din 26.09. 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investi[ia
@@ Reabilitarea \i modernizarea Gr]dini[ei cu program normal nr. 2 din localitatea Jibou @@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
-raportul de specialitate nr. 10.812/21.09.2017 al Compartimentului Investi[ii, managementul Proiectelor privind aprobarea
investi[iei pentru @@ Reabilitarea \i modernizarea Gr]dini[ei cu program normal nr. 2 din localitatea Jibou @@;
-expunerea de motive a domnului Primar;
-avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;
Potrivit prevederilor art. 44-46 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, art. 36 alin ( 4 ) lit. d, din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin (2 \i 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] indicatorii tehnico-economici pentru @@ Reabilitarea \i modernizarea Gr]dini[ei cu program normal nr. 2
din localitatea Jibou @@, conform anexei, parte integrant] din prezenta.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul
Proiectelor.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
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-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Dl. Primar
-Gr]dini[a cu program normal nr. 2 din localitatea Jibou
-Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
-Serviciul Contabilitate
-Publicitate/dosar de \edin[]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
{]ran Daniel

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
Anex]
la Hot]r`rea nr. 114
din 26 septembrie 2017

REABILTAREA |I MODERNIZAREA GR}DINI{EI CU PROGRAM NORMAL NR. 2 DIN ORA|UL JIBOU

"n \edin[a de consiliu din 16.03.2017 s-a aprobat investi[ia @@Reabilitarea \i modernizarea Gr]dini[ei cu program normal nr.2 din Ora\ul
Jibou@@, prin Hot]rârea de consiliu nr.25. Valoarea estimat] a investi[iei la acea data era de 1.000.000 lei, aprobat] 'n lista de investi[ii anexa la HCL
nr. 6/31.01.2017.
Lucr]rile propuse s] se realizeze prin proiect 'n faza ini[ial] r]u de izolare termic], refacerea \arpantei \i a învelitorii, reabilitare instala[ii de
înc]lzire \i electrice, dot]ri.
La întocmirea documenta[iei tehnice de c]tre proiectant s-au avut 'n vedere instruc[iunile Normativului privind proiectarea, realizarea \i
exploatarea construc[iilor pentru gr]dini[e NP011-97 prin care se impune asigurarea unor spa[ii suplimentare, c`t, \i recompartimentarea celor
existente, pentru a corecta func[ionarea gr]dini[ei
Astfel ca pe l`ng] modernizarea spa[iilor existente se vor mai crea \i spa[ii noi impuse de standardele 'n vigoare, realizându-se dou] s]li de
grup], hol de acces, iar prin recompartimentare se vor crea spa[ii tehnice: oficiu, central] termic], depozite, spa[iu multifunc[ional.
Lucr]rile propuse a se realiza prin studiul de fezabilitate întocmit de proiectant sunt:
reabilitare acoperi\;
protejarea \i repararea elementelor nestructurale (refacere de finisaje, reparare elemente de construc[ie ale fa[adelor, etc);
izolarea termic] a fa[adelor, inclusiv partea vitrat];
izolarea termic] a plan\eului peste parter \i subsol;
reabilitarea sistemului de instala[ii electrice, termice \i sanitare;
instala[ii pentru iluminat de siguran[a, detectare, semnalizare \i avertizare de incendiu;
instala[ii de protec[ie;
instala[ia de colectare ape pluviale;
dot]ri:paturi, dul]pioare, videoproiector
Principalii indicatori tehnico- economici aferen[i obiectivului de investi[ii sunt:
1. Indicatori maximali:
- Valoarea total] inclusiv TVA este de 2271729,58 lei din care 1892771,10 lei C+M
- Valoarea total] f]r] TVA este de 1913079,74 lei, din care 1590563,95 lei C+M
2. Durata perioadei de garan[ie a lucr]rilor de interven[ie -5 ani
3. Consumul total anual specific de energie finala de 137820 kWh/mp
4. Consumul total anual specific pentru înc]lzire este de 86980 kWh/mp
5. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:26569,95 kg CO2/an
6. Durata de recuperare a investi[iei 86.50 ani
7. Economia anual] de energie 127251 kWh/an
8. Valoarea economiei anuale de energie va fi de 21887,17 lei/an.
9. Durata de execu[ie 24 de luni
Propunem Consiliului Local Jibou adoptarea unei hot]râri de aprobare a indicatorilor tehnico economici stabili[i prin studiul de fezabilitate
pentru obiectivul Gr]dini[a cu program normal nr.2

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA nr.116
din 26.09. 2017
privind aprobarea investi[iei \i a indicatorilor tehnico economici pentru investi[ia
@@Reabilitarea \i modernizarea str]zii Wesselenyi UAT ora\ JIBOU @@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
-raportul de specialitate nr.10.879 din 22.09.2017 al Compartimentului Investi[ii, managementul Proiectelor privind
aprobarea investi[iei \i a indicatorilor tehnico economici pentru investi[ia @@Reabilitarea \i modernizarea str]zii Wesselenyi
UAT ora\ JIBOU @@
- expunerea de motive a domnului Primar
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- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local.
Potrivit prevederilor art. 44-46 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, republicat].
În temeiul art. 45 alin (1 \i 2) din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] investi[ia @@Reabilitarea \i modernizarea str]zii Wesselenyi UAT ora\ JIBOU @@din ora\ul Jibou \i a
indicatorilor tehnico-economici, conform anexei parte integrant] din prezenta
Art.2 Se aprob] indicatori maximali, respectiv valoarea total] a obiectivului de investi[ii, exprimat] în lei, cu TVA \i
respectiv f]r] TVA; din care construc[ii-motaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul
Proiectelor.
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Dl. Primar
-Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
-Serviciul Contabilitate
-Publicitate/dosar de \edin[]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
{]ran Daniel

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
Valoare (inclusiv TVA)

PROIECT JIBOU JUDE{UL SALAJ

Nr.

Denumirea capitolelor \i subcapitolelor de

Valoare

crt.

cheltuieli

(exclusiv TVA)

CARACTERISTICI DRUMURI
Nr. crt

Lungime

Denumire

-m-

TOTAL GENERAL

Parte carosabil]
proiectat]
- m-

Din care JIBOU
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
LOCALITATEA
1

Strada WESSELENYI

300.00

TOTAL LOCALITATEA JIBOU

5.50

TVA

Trotuar
LEI

EURO

LEI

LEI

–m-

251141.06

215572.86

1362132.24

1146559.38

EURO
298359.89

Anex]
la Hot]r`rea nr. 116
din 26 septembrie 2017

1060489.72 investi[iei
232288.46\i a201493.05
1261982.77
Aprobarea
indicatorilor
tehnico economici276423.26
pentru investi[ia

@@Reabilitarea
\i modernizarea str]zii Wesselenyi UAT ora\ JIBOU @@
1.00-1.90

300.00

În vederea îmbun]t][irii condi[iilor de circula[ie rutier] din localitatea Jibou, jude[ul S]laj, Prim]ria local] a inclus în proiectul de reabilitare
\i modernizare strada WESSELENYI@@
UAT ORA|UL JIBOU, JUDE{UL S}LAJ
Wesselenyi.
Prim]ria Ora\ului Jibou în calitate de ordonator de credite \i administrator al drumurilor \i al str]zilor ini[iat proiectul de modernizare \i
reabilitare a acestor c]i rutiere.
Strada Wesselenyi ce urmeaz] a fi reabilitat] \i modernizat] totalizeaz] 300 m.

Prin
*
*
*
*
*

realizarea investi[ie se vor sigura urm]toarele aspecte pozitive:
Asigurare siguran[ei în exploatare;
Îmbun]t][irea gradului de confort al transportatorilor \i calatorilor;
Îmbun]t][irea gradului de confort/siguran[] al locuitorilor \i locuin[elor din zona drumurilor \i a podurilor;
Mic\orarea emisiilor de noxe în atmosfer];
Cre\terea siguran[ei transportului auto \i pietonal;
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*
Cre\terea vitezelor de circula[ie \i reducerea timpilor de parcurs respectiv de a\teptare;
*
Îmbun]t][irea aspectului localit][ii;
*
Între[inerea mai u\oar] \i mai eficient];
Strada Wesselenyi face leg]tura 'ntre centrul ora\ului \i strada Parcului, strada Liceului, respectiv Gradina Botanic], având originea în strada
Libert][ii, iar sfâr\itul corespunde intersec[iei cu strada Parcului rezultând o lungime de cca. 300 m.
Traseul str]zii este caracterizat printr-o dispunere aproape în palier f]r] a se înregistra diferen[e semnificative de nivel pe primul sector de
strad], iar al doilea sector prezint] o declivitate mai accentuat] 15-20% (declivitate maxim] 23.33%).
Partea carosabil] prezint] defec[iuni precum: gropi, faian[]ri, fisuri \i cr]p]turi, suprafe[e \lefuite, suprafe[e cu ciupituri.
Gropile apar în urma disloc]rii pietrelor din stratul de rulare sub ac[iunea traficului \i a apei. Fisurile constituie discontinuit][i 'n 'mbr]c]mintea
bituminoas] cu deschiderea foarte fin] (sub 3 mm) care apar la suprafa[] sau 'n profunzimea stratului bituminos.
Cr]p]turile sunt discontinuit][i cu deschidere mai mare de 3 mm.
Solu[ia propusa de proiectant este:
Covor din mixturi asfaltice peste structura rutier] existent].
*
4 cm - covor asfaltic din BA16, conform SR EN 13108-1;
*
Geocompozit antifisur]
Structura rutier] nou] 'n caset].
*
4 cm strat de uzur] BA16 conform SR EN 13108-1;
*
5 cm strat de leg]tur] BAD20 conform SR EN 13108-1;
*
Geocompozit antifisur];
*
16 cm strat de baz] din agregate naturale stabilizate cu lian[i hidraulici conform STAS 10473/1;
*
20 cm strat de funda[ie din balast conform STAS 12253-84;.
*
Minim 15 cm strat de form] din balast nisipos conform STAS 12253-84
Structura rutier] nou] pe trotuar.
*
9 cm - pavaj din granit;
*
3 cm strat de nisip pilonat;
*
12 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%, conform STAS 10473/1;
*
15 cm strat de funda[ie din balast conform SR EN 13242 \i STAS 6400.
Structur] rutier] peste existent de la km 0+180.00
*
4 cm strat de uzur] BA16 conform SR EN 13108-1;
*
5 cm strat de leg]tur] BAD20 conform SR EN 13108-1;
*
Geocompozit antifisur];
*
16 cm strat de baz] din agregate naturale stabilizate cu lian[i hidraulici conform STAS 10473/1;
*
Minim 12 cm strat de funda[ie din balast conform STAS 12253-84;.
*
Scurgerea apelor \i sisteme de drenaj
Primul lucru care trebuie avut în vedere este acela de a asigura în proiect, p]r[ii carosabile, pante longitudinale \i transversale astfel încât apele
s] fie conduse spre lateral, la \an[urile/rigolele existente sau proiectate.
Principalii indicatori tehnico-economici aferen[i investi[iei:
b) Indicatori maximali, respectiv valoarea total] a obiectivului de investi[ii, exprimat] în lei, cu TVA \i respectiv f]r] TVA; din care
construc[ii-motaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
Nr.

Denumirea capitolelor \i subcapitolelor de

crt.

cheltuieli

Valoare (exclusiv TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

TOTAL GENERAL

1146559.38

251141.06

215572.86

1362132.24

298359.89

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1060489.72

232288.46

201493.05

1261982.77

276423.26

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr.117
din 26.09. 2017
privind aprobarea investi[iei \i a indicatorilor tehnico economici pentru investi[ia
@@Modernizarea str]zilor Nuferilor \i Stadionului din JIBOU @@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având 'n vedere:
-raportul de specialitate nr. 10.881 din 22.09. 2017 al Compartimentului investi[ii, managementul proiectelor privind aprobarea
investi[iei \i a indicatorilor tehnico economici pentru investi[ia @@Modernizarea str]zilor Nuferilor \i Stadionului din JIBOU;
-expunerea de motive a domnului Primar;
-avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local;
Potrivit prevederilor art. 44-46 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, republicat].
În temeiul art. 45 alin (1 \i 2) din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat],cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,
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HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] investi[ia @@Modernizarea str]zilor Nuferilor \i Stadionului din ora\ul Jibou \i a indicatorilor tehnico economici, conform anexei parte integrant] din prezenta.
Art.2 Se aprob] indicatori maximali, respectiv valoarea total] a obiectivului de investi[ii, exprimat] în lei, cu TVA \i
respectiv f]r] TVA; din care construc[ii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.
Nr. crt.

Denumirea capitolelor \i subcapitolelor de cheltuieli

1

2

Valoare (exclusiv TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

1918686.95

417241.92

360107.00

2278793.95

495551.58

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1762450.00

383266.28

334865.50

2097315.50

456086.88

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Dl. Primar
-Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
-Serviciul Contabilitate
-Publicitate /dosar de \edin[]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
{]ran Daniel

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr. 117
din 26 septembrie 2017

MODERNIZAREA STRAZILOR NUFERILOR \i STADIONULUI DIN JIBOU

În vederea îmbun]t][irii condi[iilor de circula[ie rutier] pe anumite str]zi din localitatea Jibou, jude[ul S]laj, Prim]ria local] a inclus în proiectul
de reabilitare \i modernizare dou] str]zi.
Prim]ria Ora\ului Jibou în calitate de ordonator de credite \i administrator al drumurilor \i al str]zilor ini[iat proiectul de reabilitare \i
modernizare a acestor c]i rutiere.
Str]zile ce urmeaz] a fi reabilitate \i modernizate totalizeaz] 930m, dup] cum urmeaz]:

CARACTERISTICI STRAZI

Nr. crt

Lungime

Denumire

-m-

JIBOU
1

STRADA NUFERILOR

518.00

2

STRADA STADIONULUI

412.00
TOTAL

930.00

Documenta[ia de avizare a lucr]rilor de interven[ie a fost elaborat] la cererea UAT Ora\ul Jibou, jude[ul S]laj, în conformitate cu strategia local]
de îmbun]t][ire a viabilit][ii str]zilor din ora\ \i a Planului urbanistic general (PUG) al UAT-ului, în scopul m]ririi confortului rutier \i pietonal,
corespunz]tor cerin[elor traficului actual \i de perspectiv], prin execu[ia unor solu[ii de modernizare \i reabilitare moderne careasigure:
*
Reducerea consumului de carburan[i \i lubrifian[i al autovehiculelor;
*
Diminuarea uzurii premature a componentelor autovehiculelor;
*
Cre\terea gradului de confort în transportul de c]l]tori \i m]rfuri;
*
Scurtarea duratei c]l]toriilor în transportul de c]l]tori \i m]rfuri;
*
Reducerea accidentelor de circula[ie;
*
Siguran[a circula[iei;
*
Îmbun]t][irea condi[iilor de mediu prin diminuarea noxelor care afecteaz] aerul, solul, apa;
*
Asigurarea dezvolt]rii activit][ilor comerciale.
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*
Cre\terea nivelului de trai \i confort a popula[iei;
*
Evitarea form]rii b]l[ilor \i sta[ion]rii apei în \an[uri/rigole;
*
O între[inere mai u\oar];
*
Aspect pl]cut;
*
Cre\terea traficului de c]l]tori \i marf];
Structura rutier] ranforsat] pe zona carosabila existent]:
Se aplic] pe Strada Nuferilor:
*
4 cm strat de uzur] din BA16, conf. SR EN 13108-1;
*
6 cm strat de leg]tur] din BAD20, conf. SR EN 13108-1;
*
Geocompozit antifisur]
*
Frezare mixturi asfaltice existente minim 4cm;
*
Sistem rutier existent.
Structura rutier] 'n casete:
Se aplic] pe Strada Nuferilor \i Strada Stadionului:
*
4 cm strat de uzur] din BA16, conf. SR EN 13108-1;
*
6 cm strat de leg]tur] din BAD20, conf. SR EN 13108-1;
*
Geocompozit antifisur]
*
18 cm - strat de baz] din agregate naturale stabilizate cu lian[i hidraulici,conform STAS 10473/1;
*
20 cm - strat de funda[ie din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 \i STAS 6400;
*
10 cm -strat de form] din balast nisipos conform SR EN 13242 \i STAS 6400;
Structura rutier] nou] pe trotuar:
Se aplic] pe Strada Nuferilor \i Strada Stadionului:
*
6 cm - strat de pavaj autoblocat din beton;
*
3 cm - strat de nisip pilonat;
*
12 cm - strat de baz] din agregate naturale stabilizate cu lian[i hidraulici,conform STAS 10473/1;
*
15cm - strat de funda[ie din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 \i STAS 6400;
Referitor la scurgerea apelor de suprafa[], se recomand] urm]toarele:
- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafa[] în conformitate cu situa[ia existent] (rigole, \an[uri, rigole dreptunghiulare
acoperite cu dale carosabile sau deschise etc., conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 \i STAS 10796/3-88), respectiv decolmatarea \i
reprofilarea dispozitivelor existente care pot fi men[inute pe actualul amplasament, astfel încât apele s] fie colectate rapid de pe platform] \i
evacuate lateral, eventual spre emisari naturali, prin locuri care permit acest lucru;
Pode[ele existente care se pot decolmata se vor men[ine \i se vor executa lucr]ri de repara[ie acolo unde sunt necesare.
Re[eaua de alimentare cu ap]
Pe strada Nuferilor, se vor realiza lucr]ri la re[eaua existent] de alimentare cu ap]. Astfel, pe partea dreapt] a str]zii, conductele din PVC ø75 se vor
înlocui cu conducte din PEID ø110 PN 10. Pe partea stâng] a str]zii, conductele existente din PVC ø50 se vor înlocui cu conducte din PEID ø63 PN10.
Principalii indicatori tehnico-economici aferen[i investi[iei:
c) Indicatori maximali, respectiv valoarea total] a obiectivului de investi[ii, exprimat] în lei, cu TVA \i respectiv f]r] TVA; din care
construc[ii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Nr. crt.
1

Denumirea capitolelor \i subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (exclusiv TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

1918686.95

417241.92

360107.00

2278793.95

495551.58

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1762450.00

383266.28

334865.50

2097315.50

456086.88

2

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA nr.118
din 26.09. 2017
privind aprobarea investi[iei \i a indicatorilor tehnico economici pentru investi[ia
@@Modernizare \i reabilitare Grup |colar Octavian Goga 'n localitatea Jibou, jude[ul S]laj@@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou

Având 'n vedere
-raportul de specialitate nr 10.883 din 22.09. 2017 al Compartimentului investi[ii, managementul proiectelor privind
aprobarea investi[iei \i a indicatorilor tehnico economici pentru investi[ia @@Modernizare \i reabilitare Grup |colar Octavian
Goga 'n localitatea Jibou, jude[ul S]laj@@;
-expunerea de motive a domnului Primar;
-avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local;
Potrivit prevederilor art. 44-46 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 privind administra[ia public] local], republicat].
"n temeiul art. 45 alin 1 \i 2 din Legea nr 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
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HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] investi[ia @@Modernizare \i reabilitare Grup |colar Octavian Goga 'n localitatea Jibou, jude[ul S]laj@@ \i
indicatorii tehnico-economici, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]r`re
Valoarea investi[iei este de 9982541,25 lei f]r] TVA, din care C+M8757428,25lei. Durata de execu[ie este de 12 luni.
Durata de implementare a obiectivului este de 24 luni.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se 'ncredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul
Proiectelor.
Art.3.Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Dl. Primar
-Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor
-Serviciul Contabilitate
-Publicitate /dosar de \edin[a

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
{]ran Daniel

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr. 118
din 26 septembrie 2017

Aprobarea investi[iei \i a indicatorilor tehnico-economici
MODRERNIZARE |I REABILITARE GRUP |COLAR OCTAVIAN GOGA "N LOCALITATEA JIBOU, JUDE{UL S}LAJ

Grupul |colar O Goga are 'n componen[] 3 cl]diri: cl]direa propriu-zis] a \colii, cl]direa fostului internat \i atelierele. Toate cele trei cl]diri
necesita reabilitare având 'n vedere faptul c] au fost construite din 1973 cl]direa \colii, 1974 Cl]direa internatului \i 1973 cl]direa centralei
termice. Deoarece \coala nu dispune de o sala de sport se propune \i realizarea unei s]li de sport pe terenul apar[in`nd Prim]riei Jibou. Realizarea
investi[iei va duce la:
optimizarea \i cre\terea eficien[ei energetice a cl]dirilor din cadrul grupului \colar;
'mbunat][irea aspectului arhitectural al ora\ului Jibou;
asigurarea unor condi[ii de confort interior ridicat pentru organizare a activit][ii educa[ionale;
modernizarea spa[iilor de lucru pentru eficien[] crescut];
reorganizarea func[ional] pentru o distribu[ie mult mai clar] \i eficien[] pentru elevi;
asigurarea unor condi[ii tehnice \i de confort,
Lucr]rile pe care dorim s] le realiz]m sunt:
lucr]ri de reabilitare termic] a elementelor de anvelop] a cl]dirilor
lucr]ri de reabilitare termic] a sistemului de înc]lzire;
înlocuirea instala[iei de distribu[ie a agentului termic;
instalarea echipamentelor moderne de producere a agentului termic;
lucr]ri de reabilitare/modernizare instala[ie de iluminat;
înlocuirea instala[iilor electrice;
sala de sport este propus] a se realiza ca o construc[ie parter cu suprafa[a construit] 701.85 mp.
Valoarea estimativ] a investi[iei este de 9982541,25 lei fara TVA, din care C+M 8757428,25 lei.
Durata estimat] de execu[ie a investi[iei este de 12 luni
Durata de implementare a obiectivului de investi[ii 24 luni.

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA nr.119
din 26. 09. 2017
privind rectificarea bugetului local potrivit deciziei AJFP S]laj
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
-raportul nr 10.774 din 21.09. 2017 a biroului buget contabilitate;
-adresa Administra[iei Jude[ene a Finan[elor Publice S]laj prin care s-a repartizat suma de 279,00 mii lei, sume defalcate
din TVA pentru finan[area cheltuielilor descentralizate pentru rectificarea bugetului local pe anul 2017;
- expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local;
"n baza prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
"n conformitate cu prevederile OUG nr 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;
Potrivit prevederilor art. 38 alin 2 lit b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat].
"n temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
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HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului local pe anul 2017 potrivit anexei, parte integrant] din prezenta hot]r`re.
Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre dl primar \i Biroul buget, finan[e contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Dl. primar
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Biroul Buget, finan[e, contabilitate
-Trezoreria Jibou
-Consiliul Jude[ean SALAJ
-Dosar de \edin[a /dosar hot]râri
-Publicitate /mass-media

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
{]ran Daniel

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr. 119
din 26 septembrie 2017

MII LEI
VENITURI
11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru
finan[area cheltuielilor descentralizate

279,00

CHELTUIELI

279,00

CAP 68.02 ASISTEN{} SOCIAL}
CH PERSONAL

INDEMNIZA{II

150,00

129,00

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr.120
din 26.09.2017
privind rectificarea bugetului local
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
-raportul nr 10.261/06.09.2017 a biroului buget contabilitate
-expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
"n baza prevederilor art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 38 alin 2 lit b 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],

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului local pe anul 2017 potrivit anexei, parte integrant] din prezenta.
Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre dl primar \i biroul Buget, finan[e contabilitate.
Art.3 Se valideaz] dispozi[ia nr 780/06.09.2017 emis] de domnul Primar.
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
-Dl. primar
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Biroul Buget, finan[e, contabilitate
-Trezoreria Jibou
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-Consiliul Jude[ean SALAJ
-Dosar de \edin[a/dosar hot]râri
-Publicitate/mass-media

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
{]ran Daniel

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
Anex]
la Hot]r`rea nr. 120
din 26 septembrie 2017

capitol

Trim III

TRIM IV

20.02 repara[ii curente

-3,00

+3,00

10.01.01 salarii de baz]

+3,00

-3,00

70.04.00 Servicii \i dezvoltare
public]

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr.121
din 26. 09. 2017
privind rectificarea bugetului local cu suma de 45,00 mii lei sum] alocat] pentru UAT Ora\ Jibou
pentru înl]turarea efectelor calamit][ilor naturale produse de furtuni
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
-raportul nr.10956 din 26.09. 2017 a biroului buget finan[e contabilitate
-expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local;
"n baza prevederilor art.30 alin 4,5 din Legea nr. 500/2002 privind finan[ele publice cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
V]zând prevederile HG nr 673/2017 privind alocarea unor sume din fondul de interven[ie la dispozi[ia Guvernului;
Potrivit prevederilor art. 38 alin 2 lit b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat].
In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului local cu suma de 45,00 mii lei sum] alocat] pentru UAT Ora\ Jibou pentru înl]turarea
efectelor calamit][ilor naturale produse de furtuni potrivit anexei, parte integrant] din prezenta hot]r`re.
Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre dl Primar \i biroul Buget, finan[e contabilitate.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Dl. primar
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Biroul Buget, finan[e, contabilitate
-Trezoreria Jibou

15

-Consiliul Jude[ean S}LAJ
-Dosar de \edin[]/dosar hot]râri
-Publicitate/mass-media

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
{]ran Daniel

VENITURI

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
Anex]
la Hot]r`rea nr. 121
din 26 septembrie 2017

45,00

42.02.28 Subven[ii primite din fondul de interven[ie
CHELTUIELI
CAP 66.06.00 Spitale generale
51.01.01 Transferuri
CAP 67.05.01 Sport
Repara[ii baz] sportiv] Rona
CAP.67.03.06 Casa cultur]
Repara[ii Casa Cultur] Jibou
CAP 65. 50.00 Înv][]mânt
Repara[ii \coala Husia
CAP 70.05.01 Alimentare cu ap]
Repara[ii sta[ie repompare Rona

45,00

45,00
6,30
25,00
5,00
8,00
0,70

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr, 126
din 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 'n vedere
-raportul de specialitate nr 9861din 28.08.2017 al domnului Sarkozi Paul viceprimar al ora\ului JIBOU, privind vânzare
lemn de foc c]tre popula[ie \i valorificarea unei cantit][i de mas] lemnoas] din p]durea proprietatea UAT JIBOU pentru
confec[ionat diverse obiecte amplasate pe domeniul public, parcuri \i alte spa[ii verzi, Nota de fundamentare a pre[ului de
vânzare a lemnului de foc.
-expunerea de motive a domnului primar;
-avizul favorabil al comisiei sociale;
-Legea nr.46/2008 Codul Silvic;
-HG nr. 617 /2016 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
public] (art. 45);
-Legea nr 273/2006 privind finan[ele publice locale, republicat];
-adresa nr 3674 din 28 08. 2017 înregistrat] la noi cu nr de mai sus, emis] de Ocolul Silvic Jibou prin care se comunic]
Actul de punere 'n valoare.
"n conformitate cu prevederile art. 38 alin 2 lit d, art. 45 (3) din Legea nr 215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] vânzarea cantit][ii de 122 mc lemn de foc la Jibou la pre[ul de 170 lei./mc \i 114 mc lemn de foc la Cuceu
cu 100 lei/mc.
Art.2 Se aprob] utilizarea cantit][ii de 20 mc lemn pentru pentru confec[ionat diverse obiecte (ghivece, jardiniere, etc)
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amplasate pe domeniul public, pentru necesit][ile Prim]riei.
Art.3 Se aprob] criteriile pentru vânzarea lemnului de foc \i actele doveditoare, astfel
a) Cump]r]torulaib] domiciliul în UAT ora\ Jibou
b) Cump]r]toruldeclare c] el sau un alt membru al familiei nu de[in în proprietate p]dure.
c) Cump]r]toruldeclare ca familia utilizeaz] numai lemn pentru înc]lzirea locuin[ei.
d) Familia sau persoana singur] nu a beneficiat de subven[ii la înc]lzirea locuin[ei \i venitul pe membru de familienu
dep]\easc] 615 lei.
e) Cump]r]torulnu aib] datorii/restan[e la bugetul local.
Acte doveditoare:
Familia sau persoana interesat] va depune o cerere adresat] Prim]ria 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.
- declara[ie pe propria r]spundere c] familia/persoana singur] nu a beneficiat de subven[ii la înc]lzirea locuin[ei
- acte doveditoare privind componen[a familiei \i acte doveditoare privind veniturile.
Art.4 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre comisia special constituit] 'n acest sens.
Art.5 Prezenta se comunic] cu:
-Domnul Primar
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Mijloace de publicitate
-Dosar hot]râri/dosar \edin[]
-Comisia prevazut] la art. 4.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
{]ran Daniel

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}R!REA nr 128
din 04.10.2017
privind vir]ri de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[a extraordinar],

Având în vedere:
-raportul nr.11.351 din 03.10. 2017 a biroului buget,finan[e, contabilitate;
-expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
În baza prevederilor art. 49 alin (4) din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 36 alin (2) lit b, 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,

HOT}R}|TE:

Art.1 Se aprob] vir]ri de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar conform anexei, parte integrant] din
prezenta hot]r`re.
Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre dl Primar \i biroul Buget, finan[e contabilitate
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Dl. primar
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Biroul Buget, finan[e, contabilitate
-Trezoreria Jibou
-Consiliul Jude[ean S}LAJ
-Dosar de \edin[]/dosar hot]râri

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina-Veronica
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Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

Anex]
la Hot]r`rea nr. 128
din 26 septembrie 2017
Reducere lei
24,00
24,00

Majorare
68.05.02 Asisten[] social] ’n

caz de invaliditate

65.02 Înv][]m`nt

24,00

57.02.01 ajutor social ajutoare

24,00

Gr]dini[a Prichindel

4,71

10.01.01 Salarii de baz]

copii cu dizabilitati

3,00
3,00

Sc Lucian Blaga

6,44

Lic tehn O Goga

12,88

61.05.00 Protec[ie civila \i

3,00

51.01.03 Autorit][i executive
71.01.01 Construc[ii

Achizi[ii cl]dire

protec[ia contra incendiilor

71.01.02 ma\ini,echipament \i
mijloace de transport
Generator de sudura

3,00

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr.129
din 04.10.2017
privind rectificarea bugetului local potrivit Hot]rârii nr 123/29.09.2017
a Consiliului Jude[ean S]laj
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[a extraordinar],

Având în vedere:
-raportul nr.11.257 din 02.10.2017 a biroului buget, finan[e contabilitate
-HOT}RÂREA nr. 123/29.09.2017 a Consiliului Jude[ean S]laj prin care s-a repartizat suma de 2,90 mii lei din @@Sume defalcate
din taxa pe valoare ad]ugat] pentru drumuri@@, pentru între[inerea pe timp de iarn] a drumurilor jude[ene, tran\a I 2017/2018;
-expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local.
În baza prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 36 alin (2) lit b, 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,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului local potrivit Hot]rârii nr. 123/29.09.2017 a Consiliului Jude[ean S]laj cu suma de
2,90 mii lei din @@Sume defalcate din taxa pe valoare ad]ugat] pentru drumuri@@, pentru între[inerea pe timp de iarn] a
drumurilor jude[ene, tran\a I 2017/2018 astfel:
VENITURI
11. 02.05. @@Sume defalcate din taxa pe valoare ad]ugat] pentru drumuri@@ pentru între[inerea pe timp de iarn] a drumurilor
jude[ene. - 2.90 mii lei
CHELTUIELI
CAP. 84.03.03. STR}ZI - Ch. materiale -2,90 mii lei
Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre dl Primar \i biroul Buget, finan[e contabilitate
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Dl. primar
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Biroul Buget, finan[e, contabilitate
-Trezoreria Jibou
-Consiliul Jude[ean S}LAJ
-Dosar de \edin[]/dosar hot]râri

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina-Veronica
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Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr.130
din 04.10.2017
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 pentru prefinan[]ri proiecte
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[a extraordinar],
Având în vedere:
-raportul nr.11.241 din 03.10.2017 a biroului buget contabilitate privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
reprezentând prefinan[are 10% la cele dou] proiecte: Proiectul @@Abordare integrat] a s]r]ciei \i excluziunii sociale în
beneficiul comunit][ii @@\i Proiectul @@Servicii comunitare integrate pentru o via[] de calitate CIVIC
- expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;
În baza prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 36 alin (2) lit b, 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],

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] rectificarea bugetului local pe anul 2017 reprezentând prefinan[are 10% la cele dou] proiecte:
-Proiectul @@Abordare integrat] a s]r]ciei \i excluziunii sociale în beneficiul comunit][ii
-Proiectul @@Servicii comunitare integrate pentru o via[] de calitate CIVIC conform anexei, parte integrant] din prezenta.
Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre dl Primar \i biroul Buget, finan[e contabilitate
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Dl. primar
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Biroul Buget, finan[e, contabilitate
-Trezoreria Jibou
-Consiliul Jude[ean S}LAJ
-Dosar de \edin[] /dosar hot]râri

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina-Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
Anex]
la Hot]r`rea nr. 130
din 26 septembrie 2017

RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2017
reprezentând prefinan[are 10% la cele doua proiecte:
pentru proiectul @@ Abordare integrata a s]r]ciei \i excluziunii sociale 'n beneficiul întregii comunit][i@@ unde ora\ul Jibou
\i SC Lucian Blaga sunt parteneri:
LEI
VENITURI
48.02.03.03 Fonduri de coeziune/prefinan[are
CHELTUIELI
CAP 65.03.02 ÎNV}{}M~NT
58.01.02 Finan[are extern] nerambursabil]
CAP 87.05 Proiecte de dezvoltare multifunc[ional]
Finan[are externa nerambursabil]
2 Pentru proiectul @@Servicii comunitare integrate pentru o via[] de calitate civic@@
unde ora\ul Jibou \i Liceul Tehnologic Octavian Goga sunt parteneri
VENITURI
48.02.03.03 Fonduri de coeziune/prefinan[are
CHELTUIELI
CAP 65.03.02 ÎNV}{}M~NT
58.01.02 Finan[are extern] nerambursabil]
CAP 87.05 Proiecte de dezvoltare multifunc[ional]
58.01.02 Finan[are extern] nerambursabil]
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381.378,51
381.378,51
213.387,38
167.991.13
352.296,41
352.296,41
196.529,36
155.767,05

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA nr.131
din 04.10.2017
Privind stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma pl][ii online a
impozitelor \i taxelor locale utilizând cardul bancar în sistemul na[ional electronic de pl][i
Consiliul Local al Ora\ului Jibou, întrunit în \edin[a extraordinar],

Având în vedere:
-raportul nr. 11.177 din 29.09. 2017 al doamnei consilier Cre[ Cosmina Elena privind stabilirea modului în care este
suportat comisionul bancar în urma pl][ii online a impozitelor \i taxelor locale utilizând cardul bancar în sistemul na[ional
electronic de pl][i;
-expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local;
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 plata online a taxelor \i impozitelor utilizând cardul (SNEP);
Potrivit prevederilor art. 36 alin (2) lit b, 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,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] plata online a impozitelor \i taxelor locale utilizând cardul bancar în Sistemul na[ional electronic de pl][i.
Art.2 Comisionul aferent pl][ii electronice, care nu va dep]\i 2% din valoarea tranzac[iei, dar nu mai mult de 30 de lei/
tranzac[ia va fi suportat] de c]tre bugetul local al Ora\ului Jibou.
Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de c]tre dl Primar \i biroul Buget, finan[e contabilitate
Art.4 Prezenta hot]râre poate fi atacat] în condi[iile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare.
Art.5 Prezenta se comunic] cu:
-Dl. primar
-Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
-Biroul Buget, finan[e, contabilitate
-Trezoreria Jibou
-Consiliul Jude[ean S}LAJ
-Dosar de \edin[]/dosar hot]râri
-Cet][enii ora\ului prin afi\aj \i publicare prin mijloace electronice

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina-Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
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