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CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.254 din 12 iulie 2018 privind 2
aprobarea încheierii unui Acord de cooperare în
vederea dezvolt]rii form]rilor tehnice \i
profesionale în sectorul industrial din jude[ul S]laj
HOT}RÂREA NR.269 din 12 iulie 2018 privind 2
completarea Hot]rârii Consiliului Local al
Municipiului Zal]u nr. 9/30.01.2012 pentru
stabilirea situa[iilor deosebite în care primarul
poate acorda ajutoare de urgen[] familiilor \i
persoanelor singure care solicit] acest sprijin

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.254
din 12 iulie 2018
privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare în vederea dezvolt]rii form]rilor tehnice \i
profesionale în sectorul industrial din jude[ul S]laj
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;
Având în vedere :
- Referatul Direc[iei Resurse Umane, monitorizare unit][i de înv][]mânt - CFG nr. 42268 din 05.07.2018, prin care se
propune aprobarea încheierii unui Acord de cooperare pentru acordarea suportului necesar în vederea dezvolt]rii form]rilor
profesionale tehnice ini[iale \i continue în sectorul industrial în unit][ile \colare din jude[ul S]laj, în cadrul @@Proiectului de
sprijin pentru o formare tehnic] \i calificat] în jude[ul S]laj@@, proiect desf]\urat în perioada 2017-2020; Hot]rârea Consiliului
Jude[ean S]laj nr. 154 din 19.09.2016.
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
"n conformitate cu prevederile art.36 ,alin.2, lit. e, art. 36 alin.7 lit. a \i art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administra[iei
publice locale, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.

HOT}R}|TE:
Art.1. Aprobarea încheierii Acordului de cooperare pentru acordarea suportului necesar în vederea dezvolt]rii form]rilor
profesionale tehnice ini[iale \i continue în sectorul industrial în unit][ile \colare din jude[ul S]laj, în cadrul @@Proiectului de
sprijin pentru o formare tehnic] \i calificat] în jude[ul S]laj@@, proiect desf]\urat în perioada 2017-2020, acord ce constituie
Anexa nr. 1 la prezenta hot]râre.
Art.2. Se împuternice\te Primarul Municipiului Zal]u s] semneze Acordul de cooperare ce constituie, Anexa nr.1 la
prezenta hot]râre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] cu Direc[ia Resurse umane, monitorizare unit][i de
înv][]mânt - CFG.
Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia administra[ie public] local];
- Direc[ia Resurse umane, monitorizare unit][i de înv][]mânt - CFG;
- Consiliul Jude[ean S]laj;
- Inspectoratul |colar Jude[ean S]laj.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.269
din 12 iulie 2018
privind completarea Hot]rârii Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 9/30.01.2012 pentru
stabilirea situa[iilor deosebite în care primarul poate acorda ajutoare de urgen[] familiilor \i
persoanelor singure care solicit] acest sprijin
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Referatul Direc[iei patrimoniu nr. 43085 din 10.07.2018 \i adresa Direc[iei de Asisten[] Social] Zal]u cu nr. 42630/
06.07.2018;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;

2

- Hot]rârea Consiliului Local al municipiului Zal]u nr.9 din 30.01.2012 privind stabilirea situa[iilor deosebite în care
primarul poate acorda ajutoare de urgen[] familiilor \i persoanelor singure care solicit] acest sprijin;
- Hot]rârile Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.18 din 25.01.2018, nr. 129 din 26.04.2018 \i nr. 223 din 21.06.2018
privind aprobarea taxelor de reabilitare termic] pentru proiectele finan[ate din fonduri europene prin Programul Opera[ional
Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritar] 3;
- Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 361 din 23.11.2017 privind aprobarea Procedurii de
stabilire, declarare \i achitare a taxei de reabilitare termic] pentru proiectele finan[ate din fonduri europene prin Axa
prioritar] 3@@Sprijinirea tranzi[iei c]tre o economie cu emisii sc]zute de carbon@@ Prioritatea de investi[ii 3.1
@@Sprijinirea eficien[ei energetice, a gestion]rii inteligente a energiei \i utiliz]rii energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în cl]diri publice \i în sectorul locuin[elor@@ - Opera[iunea A @@Cl]diri reziden[iale@@
Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1-2014-2020;
- Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitum minim garantat \i a OUG nr. 70/2011 privind m]surile de protec[ie
social] în perioada sezonului rece;
- Prevederile OUG 18/2009 privind cre\terea performan[ei energetice a blocurilor de locuin[e cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- În conformitate cu art. 486 alin.6 din Legea ner. 227/2015 privind Codul fiscal;
În baza art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c \i art.45 alin.2 lit.c \i art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat] cu modific]rile ulterioare.

HOT}R}|TE:
Art.1. Se modific] Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 9/30.01.2012 pentru stabilirea situa[iilor deosebite
în care primarul poate acorda ajutoare de urgen[] familiilor \i persoanelor singure care solicit] acest sprijin, în sensul
complet]rii art. 1 cu urm]toarea situa[ie de acordare a ajutoarelor de urgen[]:
-@@lipsa resurselor financiare necesare pl][ii primelor 3 rate din taxa de reabilitare termic] stabilite prin hot]râre a Consiliului
Local, în cadrul reabilit]rii blocurilor de locuin[e din Municipiul Zal]u finan[ate prin Programul Opera[ional (POR) 20142020, Axa prioritar] 3 @@Sprijinirea tranzi[iei c]tre o economie cu emisii sc]zute de carbon@@ Prioritatea de investi[ii 3.1
@@Sprijinirea eficien[ei energetice, a gestion]rii inteligente a energiei \i utiliz]rii energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în cl]diri publice \i în sectorul locuin[elor@@ - Opera[iunea A @@Cl]diri reziden[iale@@.
Solicit]rile depuse în acest sens vor fi analizate conform criteriilor din Procedura întocmit] de c]tre Direc[ia de
Asisten[] Social] Zal]u, procedur] ce constituie Anexa nr.1 la prezenta hot]râre \i vor fi aprobate de Consiliul Local în
limita fondurilor alocate.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia patrimoniu \i Direc[ia de Asisten[] Social] Zal]u.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia administra[ie public] local];
- Direc[ia economic], Direc[ia patrimoniu;
- Direc[ia de Asisten[] Social] Zal]u;
- Direc[ia Tehnic];
- aducere la cuno\tin[] public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.269
din 12 iulie 2018

PROCEDURA
privind acordarea unui ajutor financiar de urgen[] pentru persoanele care urmeaz] s] suporte cheltuieli pentru lucr]ri de
termoizolare a fa[adei blocurilor în care locuiesc

1. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedur] reglementeaz] activitatea de acordare a unor ajutoare financiare de urgen[] de c]tre Direc[ia de Asisten[] Social] Zal]u,
pentru persoanele aflate în situa[ie de risc social, care au de suportat cheltuieli pentru lucr]ri de termoizolare a blocurilor în care acestea locuiesc
finan[ate din Programul Opera[ional Regional 2014 - 2020 Axa prioritar] 3 @@ Sprijinirea tranzi[iei c]tre o economie cu emisii sc]zute de carbon@@
Prioritatea de investi[ii 3.1 @@Sprijinirea eficien[ei energetice , a gestion]rii inteligente a energiei \i a utiliz]rii energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în cl]dirile publice, \i în sectorul locuin[elor @@ Opera[iunea A @@Cl]diri reziden[iale@@.
2. SCOPUL ÎNTOCMIRII PROCEDURII
Sprijinirea familiilor \i persoanelor singure cu venituri reduse, care urmeaz] s] suporte cheltuieli pentru lucr]ri de termoizolare a blocurilor
în care locuiesc, pe Programul Opera[ional Regional 2014 - 2020 Axa prioritar] 3 @@ Sprijinirea tranzi[iei c]tre o economie cu emisii sc]zute
de carbon@@ Prioritatea de investi[ii 3.1 @@Sprijinirea eficien[ei energetice , a gestion]rii inteligente a energiei \i a utiliz]rii energiei din surse
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regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cl]dirile publice, \i în sectorul locuin[elor @@ Opera[iunea A @@Cl]diri reziden[iale@@.
3. REFERIN{E NORMATIVE
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- OUG nr. 70/2011privind m]surile de protect[ie social] în perioada sezonului rece
- Legea contabilit][ii nr. 82/1991
- Legea finan[elor publice nr. 500/2002
- O.U.G. 68/2003 privind serviciile sociale
- Hot]rarea Consiliului Local nr. 9 din 30.01.2012
- Hot]rarea Consiliului Local nr. 361 din 23.11. 2017
- Regulamentul nr. 2/1996 cu privire la opera[iunile cu numerar
4. CRITERII DE ACORDARE / ELIGIBILITATE A AJUTORULUI FINANCIAR
4.1. Solicitantul s] aib] domiciliul pe raza municipiului Zal]u la adresa pentru care se solicit] \i locuin[a în proprietate;
4.2. S] nu de[in] o a doua locuin[] în proprietate;
4.3. S] nu de[in] mai mult de un autoturism;
4.4. Depunerea cererii s] nu dep]\easc] termenul de 60 de zile de la data aprobarii în Consiliul Local Zal]u a sumelor pe care le
au de suportat locatarii blocurilor pentru care s-a semnat contractul de lucr]ri; 4.5. Venitul pe membru de familie s] nu dep]\easc] 1082 lei;
5. MODALITATEA DE ACORDARE A SUMELOR:
1. Persoanele singure care realizeaz] un venit de pan] la 1082 lei, vor beneficia de un ajutor de urgen[] în sum] de 1500 lei.
2. a). Familiile cu doi membri care realizeaz] împreuna un venit de pan] la 1500 lei, vor beneficia de un ajutor de urgen[] în sum] de 1500 lei.
b). Pentru familiile cu doi membri care realizeaz] împreuna venituri între 1500,1 lei si 2164 lei, se va acorda un ajutor de urgen[] în sum] de 1200 lei.
3. a). Familiile cu trei membri care realizeaz] împreun] un venit de pan] la 2250 lei, vor beneficia de un ajutor de urgen[] în sum] de 1500 lei.
b.) Pentru familiile cu trei membri care realizeaz] împreun] venituri între 2250,1 lei si 3246 lei, se va acorda un ajutor de urgen[] în sum] de 1000 lei.
4. a). Familiile cu mai mult de trei membri care realizeaz] venituri pe membru de pan] la 750 lei, vor beneficia de un ajutor de urgen[] în
sum] de 1500 lei.
b). Pentru familiile cu mai mult de trei membri care realizeaz] venituri pe membru între 750,1 lei si 1082 lei, se va acorda un ajutor de urgen[]
în sum] de 800 lei.
6. DESCRIEREA ACTIVIT}{II
6.1. Cererea depus] de c]tre solicitant la Compartimentul rela[ii cu publicul din cadrul DAS Zal]u, se înregistreaz] în Registrul intrari-ie\iri,
urm`nd a fi solu[ionat] de Serviciul Eviden[] \i Plat] Beneficii de Asisten[] Social], Servicii Sociale, Prevenirea Marginaliz]rii Sociale;
6.2. Cererile pentru acordarea ajutorului de urgen[] se vor depune în termen de maxim 60 de zile de la data aprobarii în Consiliul Local Zal]u
a sumelor pe care le au de suportat locatarii blocului pentru care s-a semnat contractul de lucr]ri;
6.3. Dup] expirarea acestui termen (60 zile) persoanele solicitante nu vor mai beneficia de aceste drepturi;
6.4. Serviciul Eviden[] \i Plat] Beneficii de Asisten[] Social], Servicii Sociale, Prevenirea Marginaliz]rii Sociale. Efectueaz] anchet]
social] la domiciliul solicitantului \i se solicit] documente privind num]rul membrilor familiei, veniturile realizate de c]tre ace\tia, bunurile
mobile \i imobile de[inute în proprietate.
6.5. Se analizeaz] situa[ia fiec]rui solicitant în parte, rezultat] din anchetele sociale întocmite la domiciliul solicitantului;
6.6. "n func[ie de concluziile rezultate din anchetele sociale se întocme\te o situa[ie cu beneficiarii eligibili \i neeligibili;
6.7. Se efectueaz] comunic]rile c]tre solicitan[i în func[ie de situa[ia întocmit] privind încadrarea în criteriile de eligibilitate prev]zute
de prezenta procedur].
7. ACORDAREA |I PLATA ACESTOR DREPTURI
7.1. Se emite dispozi[ia primarului de acordare a ajutoarelor de urgen[].
7.2. Suma acordat] va fi în func[ie de încadrarea în criteriile de eligibilitate;
7.3. In baza dispozi[iei emis] de c]tre primar cuprinzand beneficiarii de ajutor financiar de urgen[], Serviciul economico-financiar va
ridica banii de la Trezoreria Municipiului Zal]u;
7.4. Plata acestor drepturi se face prin casieria DAS Zal]u la sediul institu[iei.
7.5. "n termen de 30 de zile de la efectuarea pl][ii beneficiarii depun la DAS Zal]u documentul prin care atest] plata ratelor scadente
p`n] la valoarea ajutorului acordat.
8. RESPONSABILIT}{I
- personalul de execu[ie din cadrul Serviciului Eviden[] \i Plat] Beneficii de Asisten[] Social], Servicii Sociale, Prevenirea
Marginalizarii Sociale, întocme\te documentele conform legisla[iei în vigoare \i r]spunde de derularea activit][ii;
- asigur] elaborarea \i respectarea la nivelul Serviciului a prezentei proceduri;
- în cazul în care vor interveni modific]ri, acestea se vor aproba prin HCL, urmand actualizarea prezentei proceduri.
9. "NREGISTR}RI
- cererea solicitantului, înso[it] de documente; - ancheta social].
* Anexa la Hot]r`rea Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr.254 poate fi consultat] 'n format letric (pe suport h`rtie), de c]tre
persoanle interesate, la afi\ierul Pirm]riei Municipiului Zal]u, precum \i 'n format electronic (scanat PDF) pe site-ul institu[iei www.zalausj.ro,
la sec[iunea Consiliul Local - Hot]r`rile Consiliului Local.
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